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Wstęp 

Starzenie jest jednym z najważniejszych problemów współczesnych społeczeństw. 
Równocześnie z problemem starzenia się społeczeństwa obserwowany jest stały spadek 
urodzeń. Skutkiem tego jest przechodzenie znacznej liczebności osób w wieku 
średnim w wiek emerytalny oraz najmniej licznej populacji osób w wieku 
przedprodukcyjnym – w wiek produkcyjny. Prognozy trendów demograficznych 
w obrębie populacji w wieku produkcyjnym będą w istotny sposób kształtowały 
sytuację na rynku pracy. Należy uzmysłowić sobie zagrożenia płynące nie tylko 
z samego faktu starzenia się społeczeństw, ale również z obniżonej aktywności 
zawodowej osób po 45. roku życia. Spadek zasobów siły roboczej grozi niedoborem 
pracowników oraz załamaniem systemu emerytalnego. Rosnąca świadomość tych 
zagrożeń pozwala na odpowiednie ukierunkowanie celów polityki rynku pracy. 
Jednym z głównych celów tej polityki jest zwiększanie aktywności zawodowej osób 
starszych oraz przeciwdziałanie ich dyskryminacji zawodowej, a istotnym czynnikiem 
jego osiągnięcia jest właściwa polityka zarządzania wiekiem1.   

Niniejszy raport opracowano w ramach projektu Zarządzanie wiekiem i przeciw-
działanie dyskryminacji zawodowej osób po 45. roku życia odpowiedzią na problem 
starzenia się zasobów ludzkich województwa lubelskiego. Celem opracowania jest 
dostarczenie informacji umożliwiających podjęcie odpowiednich działań związanych 
z przeciwdziałaniem dyskryminacji osób po 45. roku życia na rynku pracy. Opracowane 
prognozy mogą być wykorzystane przez instytucje rynku pracy województwa 
lubelskiego w celu zwiększenia skuteczności wdrażania mechanizmów aktywizujących 
osoby w wieku niemobilnym. Szczegółowa analiza przeprowadzona na szczeblu 
powiatów oraz województwa może stanowić cenne źródło informacji o charakterze 
lokalnym.  

Określenie przyszłych zmian sytuacji osób po 45. roku życia na rynku pracy 
umożliwia wykonanie kompleksowych predykcji najważniejszych kategorii reprezen-
tujących rynek pracy. Istotnym z punktu widzenia dopasowania popytu i podaży pracy 
jest rozpoznanie i prognoza tendencji związanych ze skalą bezrobocia osób w wieku 
niemobilnym. Prognozy zatrudnienia i popytu na pracę w poszczególnych grupach 
wiekowych oraz sektorach ekonomicznych umożliwiają identyfikację kluczowych 
trendów na rynku pracy, stanowiąc warunek właściwego kształtowania działań 
związanych z aktywizacją zawodową osób w wieku niemobilnym. Z uwagi na fakt, iż 
sytuacja na rynku pracy jest uwarunkowana tempem zmian w całej gospodarce, a co za 
tym idzie, nie może być traktowana w sposób izolowany, w opracowaniu przedstawiono 
także prognozy przyszłej sytuacji gospodarczej wpływającej na rynek pracy. Jednym 
z czynników kształtującym w długim okresie sytuację na rynku pracy jest demografia. 
                                                   
1 Litwiński J., Sztanderska U., Wstępne standardy zarządzania wiekiem w przedsiębiorstwie, Warszawa 2010. 
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Należy podkreślić, że wykorzystana metodologia prognoz uwzględnia znaczenie 
przewidywanych trendów demograficznych. Ponadto, obszerna analiza struktury 
demograficznej w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego stanowi jedną 
z części niniejszego opracowania.  

Raport składa się z czterech rozdziałów – z czego pierwszy został poświęcony 
trendom gospodarczym istotnym z punktu widzenia zmian sytuacji na rynku pracy, 
drugi dotyczy popytu na pracę, z zaakcentowaniem sytuacji osób po 45. roku życia. 
Trzeci rozdział obejmuje predykcje struktury wieku populacji z uwzględnieniem 
odsetka osób w wieku mobilnym i niemobilnym, zaś czwarty dotyczy prognoz 
bezrobocia i zatrudnienia osób powyżej 45. roku życia. 
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Rozdział 1 
Prognoza ogólnych trendów gospodarczych  

Sytuacja na rynku pracy jest uwarunkowana tempem zmian w całej gospodarce, 
a co za tym idzie, nie może być traktowana w sposób izolowany. Poniższy rozdział 
podejmuje analizę zmian przyszłej sytuacji gospodarczej wpływającej na sytuację 
osób w wieku niemobilnym na rynku pracy. Przedstawione poniżej prognozy mogą 
stanowić źródło informacji przy kształtowaniu regionalnej polityki zatrudnienia na 
rynkach pracy Lubelszczyzny. Dokładna analiza poszczególnych jednostek terytorial-
nych pozwoliła również wskazać obszary dysponujące atrakcyjnymi rynkami pracy 
dla osób w wieku powyżej 45 lat.  

Możliwości znalezienia zatrudnienia przez osoby powyżej 45. roku życia 
wynikają m.in. z zasobów siły roboczej na rynku pracy, ale również są pochodną 
poziomu rozwoju gospodarczego danego obszaru. Z tego względu w rozdziale 
uwzględniono prognozy produktu krajowego brutto jako podstawowego miernika 
aktywności gospodarczej. Wśród pozostałych zmiennych determinujących sytuację na 
rynku pracy wyróżnić można m.in. wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje 
i rozwój w przedsiębiorstwach, koszty związane z zatrudnieniem oraz przeciętny 
poziom płac na danym obszarze.    

O potencjale przedsiębiorstw, możliwościach konkurowania, a jednocześnie 
możliwościach zwiększania zatrudnienia świadczą ponoszone przez nie nakłady 
inwestycyjne. Inwestycje odzwierciedlają bowiem perspektywy rozwojowe, szanse 
utrzymania się na rynku oraz możliwość tworzenia większego potencjału 
gospodarczego. Kolejną grupę determinant sytuacji na rynku pracy stanowią koszty 
ponoszone przez przedsiębiorstwa, związane z utrzymaniem określonego poziomu 
zatrudnienia. Istotną ich część kształtują wynagrodzenia. Poziom płac przeanalizowano 
z punktu widzenia odchylenia od średniej krajowej (w przypadku całego województwa) 
oraz od średniego wynagrodzenia w województwie (w przypadku powiatów). 
Umożliwiło to identyfikację tych jednostek terytorialnych, w których korzystna sytuacja 
na rynku pracy jest stymulowana wysokim poziomem wynagrodzeń przeciętnych. 
Kluczowy, z punktu widzenia sytuacji osób w wieku niemobilnym na rynku pracy, jest 
także poziom rozwoju gospodarczego mierzony wielkością produktu krajowego brutto. 
Wyższy poziom rozwoju ma wpływ na kreowanie nowych miejsc pracy.  

W celu podkreślenia zróżnicowania specyfiki poszczególnych części wojewódz-
twa lubelskiego, analiza przeprowadzona została z uwzględnieniem szczebla podre-
gionów i powiatów. Różna jest też siła oddziaływania wymienionych kategorii na 
rynek pracy w poszczególnych powiatach i podregionach województwa lubelskiego.  
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1.1. Trendy gospodarcze w województwie lubelskim2 

Województwo lubelskie jest usytuowane we wschodniej części 
Polski, obejmuje 25 122 km2  powierzchni i jest trzecim 
województwem w Polsce pod względem zajmowanej powierzchni. 
Województwo lubelskie sąsiaduje od północy z województwami 
podlaskim i mazowieckim, od zachodu – ze świętokrzyskim i od 
południa – z podkarpackim. W jego skład wchodzą 24 powiaty 
(w tym 4 miasta na prawach powiatu) oraz 213 gmin. Stolicą 

województwa jest Lublin, stanowiący główny ośrodek rozwoju całego województwa. 
Lubelszczyzna stanowi jeden z największych regionów rolniczych w Polsce. 
Gospodarka jest tu zdominowana przez sektor rolniczy. Województwo jest krajowym 
liderem w uprawie m.in. chmielu, malin, porzeczek, truskawek. Rolnictwo koncentruje 
tu 43% całego zatrudnienia. Pozostałe osoby pracujące zatrudnione są w sektorze 
przemysłowym (18%), w usługach rynkowych (18%) oraz w usługach nierynkowych 
(21%).W przemyśle ważną rolę odgrywa branża budowlana, drzewna i meblarska. 
Rozwija się tu także przemysł wydobywczy – z Kopalnią Węgla Kamiennego 
w Bogdance oraz maszynowy – z produkcją śmigłowców, traktorów, maszyn rolniczych 
i budowlanych. W 2009 roku funkcjonowało ponad 156 000 podmiotów gospodarczych 
w województwie, w tym 150 000 w sektorze prywatnym. Poziom przedsiębiorczości 
ukształtował się na poziomie 724 przedsiębiorstw przypadających na 10 000 miesz-
kańców. Najbardziej znane spośród firm funkcjonujących na Lubelszczyźnie to: 
Zakłady Azotowe Puławy, Lubelski Węgiel „Bogdanka”, Wytwórnia Sprzętu 
Komunikacyjnego „PZL Świdnik”, Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, Mostostal 
Puławy czy Nałęczowianka. Sprzyjające warunki do inwestowania zapewniają m.in. 
podstrefy ekonomiczne i parki przemysłowe. Stopa bezrobocia w województwie 
lubelskim w 2009 roku wyniosła 12,8%. Oznacza to spadek o 5 punktów procentowych 
(p.p.) w porównaniu z 2004 rokiem, co jednak jest odzwierciedleniem tendencji 
krajowej. W 2009 roku udział bezrobotnych w liczbie mężczyzn w wieku 
produkcyjnym wyniósł 8,4%, zaś w przypadku kobiet było to 8,9%. W ostatnich latach 
zmniejszyło się również odchylenie przeciętnych wynagrodzeń od średniej krajowej, ale 
nadal przeciętne płace w województwie lubelskim odbiegają o niecałe 8% od średniego 
wynagrodzenia w Polsce. Jednym z atutów Lubelszczyzny jest lubelski ośrodek 
naukowy. Mieszczą się tu cztery uniwersytety, politechnika oraz prywatne uczelnie, 
działają także państwowe instytuty badawcze i centra badawczo-rozwojowe.  

                                                   
2 Wstępną charakterystykę województwa lubelskiego opracowano na podstawie: www.lubelskie.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; Główny Urząd Statystyczny [dalej: GUS], Bank Danych Regionalnych [dalej: 
BDR], www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych, wynagrodzeń [data 
dostępu: 25.10.2010]. 
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Punktem wyjścia w analizie sytuacji gospodarczej województwa jest produkt re-
gionalny brutto. Począwszy od 1999 roku wartość PKB  w cenach stałych i bieżących 
systematycznie rosła. W okresie 1999–2007 realne, średnioroczne tempo wzrostu wy-

nosiło 3,22%, zaś w kategoriach no-
minalnych był to wzrost przeciętnie 
o 6,56% rocznie. W 2007 roku wartość 
PKB wyniosła 45 361 mln zł (nomi-
nalnie), stanowiąc niecałe 4% produk-
tu krajowego brutto w Polsce. W tym 
czasie miał miejsce najbardziej gwał-
towny wzrost PKB – realne tempo 
wzrostu wyniosło wówczas 6,7%. 
Szacuje się, że do 2025 roku wartość 
PKB w cenach bieżących wzrośnie 
o 92 348 mln zł w porównaniu do 
2007 roku i wyniesie 137 709 mln zł 
(PKB w cenach stałych wyniesie 

w tym czasie 67 451 mln zł, co stanowi wzrost o niecałe 30 mln  zł w porównaniu do 
2007 roku w ujęciu realnym). Zgodnie z prognozą przewiduje się, że w 2050 roku 
realne PKB wyniesie 166 263 mln zł. Co więcej, szacuje się, że tempo wzrostu gospo-
darczego ustabilizuje się i będzie podlegać niewielkiemu trendowi wzrostowemu (do 
2027 roku). Po tym okresie szacuje się nieznaczny spadek tempa wzrostu wspomnia-
nej kategorii (z  3,94% do  3,39% w 2050 roku).  

Analizując przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie lubelskim, obser-
wuje się stały wzrost w badanym okresie. W 2002 roku kształtowało się ono na po-

ziomie 1941 zł, zaś w 2009 roku płace 
nominalne wynosiły już średnio 
2891,30 zł, co stanowiło 92,1% śred-
niej krajowej. Łącznie w analizowa-
nym okresie historycznym płace wzro-
sły o 49%. Jednocześnie w latach 
2002–2009 zmniejszyło się odchylenie 
poziomu wynagrodzeń w wojewódz-
twie od średniej krajowej z –8,97% 
w 2002 roku do –7,89% w roku 2009. 
Przewiduje się, że do 2025 roku wyna-
grodzenie nominalne uzyska poziom 
6838,9 zł i będzie stanowić 93,4% 
średniej krajowej. W kolejnych latach 

stanowiących horyzont predykcji szacuje się, że przeciętne wynagrodzenie w woje-
wództwie będzie nadal wzrastać w podobnym tempie, osiągając poziom 22 358,4 zł 

 
Rys. 1.1. Produkt krajowy brutto  

(w mld zł) w województwie lubelskim 

 
Rys. 1.2. Przeciętne wynagrodzenie  
brutto w województwie lubelskim  
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w ostatnim roku prognozy. Przewiduje się ponadto, że realne tempo wzrostu płac bę-
dzie oscylować wokół 4,22% rocznie w całym prognozowanym okresie. Oznacza to, 
że wynagrodzenie wyrażone w cenach stałych wzrośnie z 2188,3 zł w 2009 roku do 
11 893,7 zł w 2050 roku (5,4-krotny wzrost).  

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze rolniczym uległo znacznemu wzrostowi 
w okresie historycznym. W roku 2002 przeciętna płaca nominalna wynosiła 2007,1 zł, 
a w 2009 roku było to już 3285,6 zł (oznacza to wzrost o 63,4%). Największy realny 

wzrost miał miejsce w 2005 roku, bo 
wyniósł aż 11,02%. Przewiduje się, że 
w pierwszym okresie prognozy realna 
dynamika wzrostu będzie oscylować 
wokół 4,26% (od 2,95% w 2012 roku 
do 5,81% w 2010 roku), zaś od 
2026 roku będzie wykazywać powolny 
trend rosnący – od 3,82% w 2026 roku 
do 4,26% w 2050 roku. Zgodnie 
z predykcją, wynagrodzenie w sektorze 
rolniczym wyrażone w cenach bieżą-
cych wyniesie 7636,2 zł w 2025 roku, 
a w 2050 roku wzrośnie do 24 936,1 zł. 
W całym analizowanym okresie prze-
ciętna płaca w rolnictwie utrzymuje się 

na poziomie wyższym niż wynagrodzenie przeciętne w województwie. W 2002 roku 
płaca w rolnictwie była wyższa o 3,4%, ale w 2009 roku było to już 13,64%. Szacuje 
się, że ten rosnący trend utrzyma się do 2011 roku, a potem nastąpi stopniowy spadek 
przewagi do 11,53% w ostatnim roku predykcji. 

W 2009 roku wynagrodzenie przeciętne (w cenach bieżących) w przemyśle wy-
niosło 2698,9 zł i było wyższe o 48,8% 
w porównaniu do roku 2002. W całym 
okresie historycznym wynagrodzenie 
przeciętne było w omawianym sekto-
rze niższe niż przeciętna płaca w wo-
jewództwie. Od 2008 roku obserwuje 
się jednak zmniejszanie ujemnego 
odchylenia (do –6,6% w 2009 roku). 
Zgodnie z prognozą przewiduje się, że 
tendencja zostanie utrzymana w kolej-
nych latach. Szacuje się, że przeciętne 
wynagrodzenie w przemyśle osiągnie 
poziom 6524,3 zł w 2025 roku (co 
będzie stanowić 95,4% średniej woje-

 
Rys. 1.3. Przeciętne wynagrodzenie  

brutto w sektorze rolniczym w województwie  
lubelskim 

 
Rys. 1.4. Przeciętne wynagrodzenie  
brutto w sektorze przemysłowym  

w województwie lubelskim 



13 

wódzkiej), a w 2050 roku wzrośnie do poziomu 21 482,9 zł (stanowiąc 96,08% śred-
niej płacy ogółem). Predykcje wynagrodzeń w przemyśle w ujęciu realnym zakładają, 
że w 2025 roku płace osiągną poziom 4138,5 zł i będą ponad dwukrotnie wyższe od 
poziomu z 2009 roku (102,6%). W całym okresie prognozy średnioroczne realne tem-
po wzrostu wynagrodzeń będzie oscylować wokół 4,29% rocznie.  

Nominalne przeciętne wynagrodzenie w sektorze usług rynkowych wzrosło 
w latach 2002–2009 zaledwie o 39%, z poziomu 1940,7 zł do 2698,4 zł. Niedosta-
teczny wzrost płac w tym sektorze spowodował, że powiększyła się różnica pomię-

dzy wynagrodzeniem w omawianym 
sektorze a całą gospodarką w regio-
nie. W 2002 roku odchylenie względ-
ne wyniosło –0,02%, a w 2009 roku 
było to już –6,67%. Zgodnie z predyk-
cjami, dopiero po 2013 roku tendencja 
ulegnie odwróceniu. Prognozuje się, że 
wynagrodzenie w cenach bieżących 
w omawianym sektorze osiągnie po-
ziom 6410,2 zł w 2025 roku (93,73% 
średniej płacy w województwie), a do 
2050 roku wzrośnie do 21 000,1 zł 
(93,92% średniej wojewódzkiej). Zgod-
nie z prognozą, przeciętne realne tempo 
wzrostu będzie oscylować w okresie 

predykcji wokół 4,23% rocznie. Na przestrzeni 2010–2050 przeciętne wynagrodzenie 
w cenach stałych w sektorze usług rynkowych wzrośnie 5,3-krotnie i wyniesie 
w ostatnim roku prognozy 11 171,1 zł.    

Jak wynika z rysunku 1.6., najlepiej opłacanym sektorem w województwie lubelskim 
są usługi nierynkowe. W 2009 roku 
przeciętne wynagrodzenie w tym sekto-
rze wyniosło 3361,9 zł i było wyższe 
o 16,27% od średniej płacy w woje-
wództwie. Zgodnie z predykcjami ten-
dencja ta zostanie utrzymana, ale 
w 2025 roku wysokość wynagrodzenia 
będzie stanowić już 115,21% średniej 
płacy w województwie i osiągnie po-
ziom 7879,4 zł (w cenach bieżących). 
Analizując realne tempo wzrostu, 
w okresie historycznym nie zanotowano 
ujemnej dynamiki zmian. W latach 
2010–2050 średnioroczne realne tempo 

 
Rys. 1.5. Przeciętne wynagrodzenie  
brutto w sektorze usług rynkowych  

w województwie lubelskim 

 
Rys. 1.6. Przeciętne wynagrodzenie  

brutto w sektorze usług nierynkowych  
w województwie lubelskim 



14 

wzrostu będzie oscylować wokół 4,19%. W horyzoncie prognozy przewidywany poziom 
wynagrodzeń w cenach stałych będzie prawie 5,4-krotnie wyższy w porównaniu do 
2009 roku. Szacuje się, że nominalne wynagrodzenie w sektorze usług nierynkowych 
wzrośnie do 25 729,5 zł (co realnie stanowić będzie 13 687 zł).  

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach przedstawione na rysunku 1.7. ce-
chuje tendencja wzrostowa. Największa dynamika wzrostu została odnotowana 
w 2008 roku. W tym czasie nakłady inwestycyjne wzrosły o 35,52% w porównaniu 

do roku poprzedniego i wyniosły 
3873,7 mln zł (w cenach bieżących), 
zaś w ujęciu realnym osiągnęły po-
ziom 3126 mln zł. Począwszy od roku 
2011 prognozuje się stałe zwiększanie 
dynamiki wzrostu tej kategorii. Szacu-
je się, że w 2026 roczne, realne tempo 
wzrostu wyniesie  5,42%. W kolejnych 
latach tempo wzrostu ulegnie osłabie-
niu, do 2,95% w 2050 roku. W efekcie 
w 2025 roku nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach w ujęciu nomi-
nalnym wyniosą 9509 mln zł (w ce-
nach stałych – 4657,5 mln zł). Porów-
nując kategorie realne, będzie to stano-

wić 1,5-krotność poziomu z 2008 roku. W ostatnim roku prognozy nakłady inwestycyj-
ne w przedsiębiorstwach w województwie lubelskim wzrosną do 38 254,5 mln zł 
(w ujęciu realnym 12 143,5 mln zł). Ponad 4-krotny nominalny wzrost nakładów 
w ostatnich 25 latach predykcji świadczy o dynamicznym rozwoju przedsiębiorstw 
i nowych technologii w województwie.  

Największe nakłady inwestycyjne 
w 2008 roku zostały zrealizowane 
w sektorze przemysłowym i wyniosły 
2 014,5 mln zł (stanowiąc 52% nakła-
dów ogółem w województwie). Naj-
mniejsze nakłady miały miejsce 
w rolnictwie i usługach nierynkowych, 
stanowiąc odpowiednio 1,7% oraz 
4,4% nakładów ogółem. Zgodnie 
z prognozą tendencja ta zostanie 
utrzymana w kolejnych latach predyk-
cji. W horyzoncie prognozy udział 
nakładów inwestycyjnych w sektorze 
przemysłowym zmniejszy się do 

 
Rys. 1.7. Nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach w województwie  
lubelskim 

 
Rys. 1.8. Nakłady inwestycyjne (ceny  

bieżące) według sektorów ekonomicznych  
w województwie lubelskim 
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49,4% na korzyść rosnącego udziału wielkości nakładów w sektorze usług rynkowych 
(z 41,9% w 2008 roku do 44,8% w 2050 roku). W ostatnim roku prognozy nakłady 
inwestycyjne w przemyśle wyrażone w cenach bieżących wzrosną 9,3-krotnie w po-
równaniu do poziomu z 2008 roku i będą wynosić 18 893 mln zł. Szacuje się, że naj-
większa średnioroczna dynamika wzrostu zostanie odnotowana w sektorze usług ryn-
kowych. W ostatnim roku prognozy nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach 
wzrosną ponad 10-krotnie w porównaniu do roku 2008 i wyniosą 17 144 mln zł. 
W sektorze usług nierynkowych nakłady inwestycyjne w 2050 roku wyniosą 
16 794 mln zł (w porównaniu do 170,2 mln zł w 2008 roku). Najmniejsze nakłady 
inwestycyjne i najmniejsze tempo wzrostu przewidywane jest w rolnictwie. W tym 
sektorze nakłady inwestycyjne wzrosną z 66,4 mln zł w 2008 roku do 538 mln zł 
w 2050 roku (przeciętne średnioroczne tempo wzrostu będzie wynosić zgodnie z pro-
gnozą 5,2%).  

Koszty związane z zatrudnieniem (zob. rysunek 1.9.) stanowią sumę wynagro-
dzeń i innych kosztów związanych z zatrudnieniem oraz składek na ubezpieczenia 
społeczne płacone przez pracodawców. Na wykresie widoczna jest stała tendencja 

wzrostowa wspomnianej kategorii, 
zarówno w okresie historycznym, jak 
i prognozowanym. W 2007 roku koszty 
te wyniosły nominalnie 16 275 mln zł 
(realnie – 13 310 mln zł). Do 2007 roku 
realne tempo wzrostu podlegało waha-
niom. Trzy razy zanotowano spadek 
ogólnych kosztów (w 2000 roku  
był to spadek o –3,9%, w 2002 roku  
o –2,7%, zaś w 2004 roku o –0,9%). 
W kolejnych latach stanowiących hory-
zont predykcji szacuje się, że realne 
tempo wzrostu ulegnie stabilizacji, 
kształtując się na średniorocznym po-

ziomie około 3,4%. Zgodnie z predykcją, w 2025 roku omawiane koszty w ujęciu 
realnym wyniosą 180% stanu z 2007 roku. Koszty w cenach bieżących wyniosą 
36 866 mln zł w 2025 roku oraz 103 810 mln zł w ostatnim roku prognozy. Porównu-
jąc realne tempo wzrostu kosztów związanych z zatrudnieniem oraz PKB, można za-
uważyć obecność trendu wzrostowego do roku 2030. W kolejnych latach nastąpi 
zmniejszenie dynamiki wzrostu obu kategorii. 

Rozpatrując koszty związane z zatrudnieniem w poszczególnych sektorach 
ekonomicznych można zauważyć, że w okresie historycznym największe koszty 
ponoszono w usługach nierynkowych (zob. rysunek 1.10., s. 16). W 2007 roku 
koszty te w ujęciu nominalnym osiągnęły wartość 6161 zł, przewyższając o 19% 
koszty zatrudnienia w usługach rynkowych, a także o 37% koszty w przemyśle. 

 
Rys. 1.9. Koszty związane  

z zatrudnieniem w województwie lubelskim 
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Prognozuje się, że od 2028 roku największy udział w łącznych kosztach zatrudnienia 
osiągnie jednak sektor usług rynkowych (35,3%) – koszty związane z zatrudnieniem 
wyniosą tam wówczas 14 800,9 mln zł (w porównaniu do 5167 mln zł w 2008 roku). 

Coraz mniejszy udział w łącznych kosz-
tach związanych z zatrudnieniem prze-
widuje się w rolnictwie (z 2,7% 
w 2008 roku do 1,8% w 2050 roku). 
Najmniejsze we wspomnianym sekto-
rze będzie też tempo wzrostu omawia-
nych kosztów, które wyniesie średnio-
rocznie 3,5%. W przypadku przemysłu 
koszty zatrudnienia będą wzrastać 
przeciętnie 4,4% rocznie w latach 
2010–2050. Udział tego sektora 
w łącznej wielkości kosztów pozosta-
nie na podobnym poziomie w całym 
okresie predykcji, oscylując wokół 
27,8%. Jak wynika z długookresowych 

prognoz, w 2050 roku koszty związane z zatrudnieniem w przemyśle będą wynosić 
29 268,7 mln zł, w usługach rynkowych – 37 783 mln zł, w usługach nierynkowych – 
34 898,8 mln zł oraz w rolnictwie – 1 859,3 mln zł. Zwiększenie znaczenia sektora 
usług rynkowych na rzecz usług nierynkowych może świadczyć o pozytywnych kie-
runkach zmian w strukturze gospodarki w województwie lubelskim. 

Podsumowując prognozy dotyczące województwa lubelskiego można stwierdzić, 
że będzie się ono charakteryzować powolnym tempem wzrostu. Szacuje się, że pro-
dukt regionalny brutto w województwie będzie generować zaledwie 3,6% PKB wy-
tworzonego w Polsce i będzie to udział mniejszy o 0,2 p.p. w porównaniu do 
2008 roku. Szacuje się, że w latach 2010–2050 realne tempo wzrostu PKB będzie 
stabilne, średnioroczna dynamika wyniesie 3,6%. Dynamika ta zostanie odzwiercie-
dlona również w realnym tempie wzrostu nakładów inwestycyjnych w przedsiębior-
stwach (przeciętny wzrost w tempie 3,45% rocznie). Nakłady inwestycyjne w po-
szczególnych sektorach gospodarki wykazują ponadto względnie stabilny w czasie 
udział w całości wydatków w województwie. Najmniejsze nakłady na inwestycje po-
czynione są w rolnictwie, a największe w przemyśle, co może świadczyć o wprowa-
dzaniu nowych technologii do przedsiębiorstw przemysłowych. Kolejną determinantą 
mającą wpływ na ocenę ekonomiczną województwa są koszty związane 
z zatrudnieniem oraz poziom płac. Zgodnie z prognozą, koszty związane z zatrudnie-
niem w wyrażeniu realnym wzrosną w ostatnim roku prognozy prawie 4-krotnie 
w porównaniu z 2010 rokiem i będą stanowić 3,4% ogólnych kosztów związanych 
z zatrudnieniem w Polsce. Najwyższe koszty zatrudnienia i najszybsze tempo ich 
wzrostu przewiduje się w sektorze usług rynkowych. Porównując z kolei średni po-

 
Rys. 1.10. Koszty związane 

 z zatrudnieniem (ceny bieżące) według  
sektorów ekonomicznych w województwie 

lubelskim 
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ziom wynagrodzeń w poszczególnych sektorach obserwuje się, że najwyższe wyna-
grodzenia występują w usługach nierynkowych. Przewaga ta utrzyma się do końca 
okresu predykcji, ale jej siła będzie coraz słabsza. Porównując poziom płac ze średnią 
krajową, można dostrzec, że województwo lubelskie nie wykazuje znacznego poten-
cjału w tym zakresie. Przeciętne wynagrodzenie w województwie w 2009 roku było 
średnio o 8% niższe niż w Polsce, a w horyzoncie predykcji odchylenie to zmniejszy 
się do –6,5%. Choć prognozowane realne tempo wzrostu wynagrodzeń 
w województwie wyniesie przeciętnie 4,2% rocznie, to nadal jednak wykonywana 
praca w omawianym regionie będzie opłacana gorzej niż przeciętnie w Polsce. 

1.2. Trendy gospodarcze w podregionie bialskim3  

Podregion bialski obejmuje łącznie 43 jednostki terytorialne, w tym 5 gmin 
miejskich, 37 gmin wiejskich oraz 1 miejsko-wiejską. Zajmuje łącznie powierzchnię 
5977 km2, na których zamieszkuje 307 035 osób. W 2009 roku w podregionie bialskim 
występowało najwyższe na tle pozostałych podregionów bezrobocie wynoszące 15,1% 
ludności aktywnej zawodowo. W stosunku do liczby osób w wieku produkcyjnym, 
10% z nich stanowiły osoby pozostające bez pracy. Na terenie podregionu było 
zarejestrowanych 19 087 podmiotów gospodarczych, co oznacza, że na 10 000 osób 
przypadały 662 przedsiębiorstwa. Należy podkreślić, że 95,6% przedsiębiorstw 
funkcjonuje w sektorze prywatnym. Analizując strukturę zatrudnienia w omawianym 
podregionie, można zaobserwować przewagę sektora rolniczego, który skupia 
49% całego zatrudnienia. Wśród pracujących, 37% zatrudnionych jest w usługach oraz 
zaledwie 14% jest związana z przemysłem. Przeciętne wynagrodzenie w podregionie 
bialskim ukształtowało się w 2009 roku na poziomie 2649,16 zł, stanowiąc 
92% przeciętnego wynagrodzenia w województwie lubelskim.  

Rysunek 1.11. (patrz s. 18) prezentuje kształtowanie się wartości produktu 
krajowego brutto w podregionie bialskim wraz z tempem jego wzrostu w ujęciu 
realnym. Zgodnie z prognozą, w całym jej okresie wartość produktu regionalnego 
brutto będzie systematycznie wzrastać. Oznacza to kontynuację trendu 
wzrostowego, który widoczny był w okresie historycznym. Szacuje się, że do 
2025 roku wartość PKB w cenach bieżących wzrośnie do sumy 17 243 mln zł. 
Oznacza to wzrost o 21,6% w porównaniu do 1999 roku. Przewiduje się, że 
w ostatnim roku prognozy PKB w podregionie bialskim wzrośnie do 20 863 mln zł 
w cenach bieżących. 

                                                   
3 Wstępną charakterystykę podregionu bialskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące podziału terytorialnego, rynku pracy, podmiotów gospodarczych, wynagrodzeń [data dostę-
pu: 25.10.2010]. 
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Analizując wartość PKB w cenach stałych z 2000 roku, obserwuje się w okresie histo-
rycznym wzrost o 21,6% (z 3860 do 4696 mln zł). W horyzoncie prognozy dynamika 

zmian wartości produktu regionalnego 
brutto wyrażonego w cenach stałych 
będzie niewielka. Po wzroście 
w 2009 roku realne tempo wzrostu 
utrzyma się na przeciętnym poziomie 
3,6% w latach 2010–2050. Prognozy 
wskazują, że do 2025 roku nastąpi 
wzrost wartości realnego PKB do 
8446 mln zł, a w 2050 roku osiągnie 
poziom 20 864 mln zł. Zgodnie z pre-
dykcjami, w całym okresie prognozy 
udział podregionu w tworzeniu woje-
wódzkiego PKB będzie się utrzymy-
wał na poziomie ok 12,5%. 

1.2.1. Powiat miasta Biała Podlaska4 

Biała Podlaska to powiat grodzki położony w północnej części 
województwa lubelskiego. Podstawą gospodarki omawianego powiatu 
jest sektor usług, w którym zatrudnionych jest 70% wszystkich 
pracujących. Obserwuje się ponadto przewagę usług rynkowych nad 
nierynkowymi. Przemysł skupia 25% zatrudnienia, a rolnictwo 
zaledwie 5%. W Białej Podlaskiej rozwijał się przemysł włókienniczy, 
miasto było też kojarzone z Bialską Fabryką Mebli oraz firmą 

Techma-Robot produkującą specjalistyczne maszyny i urządzenia dla różnych branż 
przemysłu w kraju i zagranicą. Wzrasta jednak rola Białej Podlaskiej jako centrum 
handlowo-usługowego. Jednym z atutów powiatu jest położenie przy międzynarodowej 
trasie E-30, która łączy Madryt, Paryż, Berlin, Warszawę, Moskwę. Równolegle do 
szlaku przebiega międzynarodowa magistrala kolejowa E-20. W 2009 roku zanotowano 
tu wysoki wskaźnik przedsiębiorczości, wynoszący 896 przedsiębiorstw przypadających 
na 10 000 mieszkańców (w tym 90 podmiotów nowoutworzonych). W tym samym 
okresie jednakże na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało ponad 9 osób 
bezrobotnych. W 2005 roku została utworzona specjalna tzw. Bialska Strefa 
Aktywności Gospodarczej – wydzielona przemysłowo-handlowa dzielnica miasta.  

                                                   
4 Wstępną charakterystykę powiatu miasta Biała Podlaska przygotowano na podstawie: www.bialapodlaska.pl 
[data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodar-
czych [data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 1.11. Produkt krajowy brutto  

w podregionie bialskim  
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W całym okresie próby wynagrodzenie przeciętne w Białej Podlaskiej utrzymy-
wało się na niższym poziomie niż średnia w województwie. W 2002 roku wynagro-
dzenie to stanowiło 93,7% przeciętnej płacy w województwie, a w 2009 roku już 

98,7%. Zgodnie z prognozą przewiduje 
się, że ten korzystny trend zostanie 
utrzymany i od 2015 roku poziom płac 
w Białej Podlaskiej przekroczy wyna-
grodzenie przeciętne w województwie. 
Szacuje się, że w 2025 roku wynagro-
dzenie wyrażone w cenach bieżących 
wyniesie 6892,2 zł (w cenach stałych 
będzie to 4371,9 zł). W ostatnim roku 
prognozy płace przeciętne wzrosną do 
22 540,2 zł, co będzie stanowić 100,8% 
średniego wynagrodzenia w wojewódz-
twie. W okresie historycznym oraz 
w początkowych latach prognozy realne 

tempo wzrostu płac wykazywało liczne wahania – najwięcej, bo o 7,11% – wynagro-
dzenia wzrosły w 2008 roku, zaś najmniejszy wzrost zanotowano w 2003 roku 
(0,03%). Szacuje się, że w latach 2010–2050 przeciętna dynamika wzrostu wyniesie 
4,27% rocznie.  

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w Białej Podlaskiej stanowiły 4,1% 
nakładów w całym województwie w 2008 roku. Przewiduje się ponadto, że udział ten 
będzie wzrastać w horyzoncie prognozy i w 2050 roku wyniesie 5,2%. W 2008 roku 

nakłady inwestycyjne w cenach bieżą-
cych wyniosły w powiecie 157,8 mln zł 
(zaobserwowano wówczas prawie dwu-
krotny realny wzrost w stosunku do roku 
poprzedniego).  Zgodnie z prognozą, 
w 2025 roku nakłady inwestycyjne wy-
rażone w cenach bieżących wyniosą 
491,6 mln zł, a w cenach stałych będzie 
to 240,8 mln zł (co oznacza realny 
wzrost o 89% w porównaniu z rokiem 
2008). Po wahaniach tempa wzrostu 
nakładów w okresie historycznym 
i pierwszych latach predykcji, długo-
okresowa prognoza wskazuje na po-

wstanie trendu malejącego począwszy od 2026 roku (z 5,52% do 2,96%). W ostatnim 
roku predykcji prognozowana wielkość nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstw 

 
Rys. 1.12. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w Białej Podlaskiej 

 
Rys. 1.13. Nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach w Białej Podlaskiej 
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wyrażonych w cenach stałych stanowić będzie 5-krotność poziomu z 2008 roku i wy-
niesie 632,5 mln zł (w cenach bieżących będzie to 1992,5 mln zł).  

1.2.2. Powiat bialski5 

Powiat bialski jest jednym z trzech największych powiatów 
w Polsce, zajmującym powierzchnię 2755 km2. Położony jest 
w północno-wschodniej części województwa lubelskiego i obejmuje 
17 gmin oraz 2 miasta (Międzyrzec Podlaski i Terespol). Powiat jest 
położony przy drodze E-30 i linii kolejowej E-20, stanowiących 
ważne szlaki komunikacyjne w Europie. Na terenie powiatu znajduje 
się nowoczesny Terminal Samochodowy (w Koroszczynie) oraz 

największy w Polsce zespół lądowych urządzeń przeładunkowych (w Małaszewiczach). 
Ze względu na swoje położenie, przebiegające międzynarodowe szlaki komunikacyjne, 
posiadaną infrastrukturę transportowo-komunikacyjną oraz planowaną autostradę A-2 
powiat bialski posiada duże predyspozycje do dalszego rozwoju. Wskaźnik 
przedsiębiorczości w 2009 roku, wyrażony liczbą podmiotów gospodarczych 
przypadających na 10 000 osób wyniósł 512 przedsiębiorstw, z czego 10% stanowiły 
podmioty nowoutworzone. Do 2008 roku stopa bezrobocia systematycznie malała do 
poziomu 12,4%. Dopiero w 2009 roku zanotowano ponowny wzrost tej kategorii do 
14,2%. Usytuowanie powiatu na obszarze nizinnym stwarza także dobre warunki do 
rozwoju rolnictwa i agroturystyki.  

Rysunek 1.14. przedstawia dane 
dotyczące przeciętnego miesięcznego 
wynagrodzenia brutto w cenach sta-
łych z 2000 roku, w ujęciu nominal-
nym, oraz odchylenia od wynagrodzeń 
w województwie lubelskim. W latach 
2002–2009 można było obserwować 
stały, powolny wzrost wynagrodzeń 
z 1613,5 zł do 2439,1 zł (w cenach 
bieżących) oraz z  1460,4 zł do 1846 zł 
w  cenach stałych. Do roku 2008 tem-
po wzrostu wynagrodzeń w powiecie 
było wolniejsze od tempa wzrostu 
wynagrodzeń w województwie, powo-

dując zwiększenie odchylenia od płac w województwie do –17,89% w 2008 roku. Jak 
wynika z długookresowych prognoz, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto do 

                                                   
5 Wstępną charakterystykę powiatu bialskiego opracowano na podstawie: www.powiatbialski.pl [dostępu: 
data 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące podziału terytorialnego, podmiotów gospo-
darczych, rynku pracy [data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 1.14. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w powiecie bialskim 
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2050 roku wzrośnie. Zmniejszać się będzie także odchylenie od średniej wojewódz-
kiej. Zgodnie z predykcją, w 2025 roku wynagrodzenie przeciętne w cenach bieżących 
osiągnie poziom 5926,4 zł (wzrost o 143% w porównaniu do 2009 roku), zaś w per-
spektywie 2050 roku wyniesie 19 381,7 zł stanowiąc 86,7% przeciętnych wynagro-
dzeń miesięcznych w województwie. Realne, roczne tempo wzrostu wynagrodzeń 
będzie wzrastać w kolejnych latach stanowiących horyzont prognozy, kształtując się 
na średnim poziomie około 4,3% rocznie (3,45% w 2009 roku, 4,35% w 2025 roku 
oraz 4,24% w 2050 roku). 

W latach 2002–2008 zaobserwowano w powiecie bialskim istotne wahania 
wielkości nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Najwyższy poziom zo-
stał osiągnięty w 2008 roku – 354,6 mln zł (w cenach bieżących), co stanowi prawie 

9-krotność nakładów poniesionych 
w 2002 roku. Zgodnie z prognozą 
przedstawioną na rysunku 1.15., sza-
cuje się, że od 2012 roku nakłady 
inwestycyjne będą wykazywały stały 
trend rosnący. W 2025 roku wydatki 
inwestycyjne wyrażone w cenach 
bieżących wyniosą 1081,3 mln zł, 
czyli 11,4% ogółu nakładów ponie-
sionych w województwie lubelskim 
(w porównaniu do 2,4% w 2002 roku 
oraz 9,2% w 2008 roku). Analizując 
jednak realne tempo zmian wielkości 
nakładów, po wzroście w pierwszych 

latach predykcji dynamika zmian będzie coraz mniejsza. Średniorocznie w latach 
2026–2050 realne tempo wzrostu nakładów ukształtuje się na poziomie 3,93% rocz-
nie (od 5,45% w 2025 roku do 2,97% w 2050 roku). W ostatnim roku prognozy no-
minalne nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w powiecie bialskim wzrosną 
do 4371,8 mln zł, co w cenach stałych będzie równe 1387,8 mln zł (4,85 razy więcej 
niż w 2008 roku). 

 
Rys. 1.15. Nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach w powiecie bialskim 
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1.2.3. Powiat parczewski6 

Powiat parczewski z siedzibą w Parczewie położony jest na 
obszarze Polesia Lubelskiego. Pod względem liczby ludności jest 
najmniejszym powiatem w województwie. Obszar powiatu charakte-
ryzuje się dużym zalesieniem (około 24% ogółu powierzchni), 
dominującym sektorem gospodarki jest rolnictwo. Zatrudnienie 
w sektorze rolniczym stanowi 61% wszystkich pracujących. Pozostałe 
27% osób pracujących związanych jest z usługami oraz zaledwie 

13% pracuje w sektorze przemysłowym. Dominacja rolnictwa jest jednym z powodów 
wyższej niż przeciętna w województwie stopy bezrobocia, która w 2009 roku wyniosła 
13,5%. Pod względem poziomu przedsiębiorczości powiat wypada poniżej przeciętnej. Na 
10 000 mieszkańców przypadało w 2008 roku 601 podmiotów gospodarczych, w tym 
70 nowo powstałych. Do czynników sprzyjających rozwojowi powiatu można zaliczyć 
dogodne położenie i dostępność komunikacyjną.  

Przedstawione na rysunku 1.16. przeciętne wynagrodzenie nominalne w powiecie 
parczewskim wzrosło z 1671 zł w 2002 roku do 2520,7 zł w 2009 roku (wzrost 
o 50,9%). W okresie historycznym przeciętne realne tempo wzrostu wynagrodzeń wy-

nosiło 3,19% rocznie. Pomimo znacz-
nego wzrostu w 2009 roku wynagro-
dzenie przeciętne w powiecie stanowiło 
zaledwie 87,18% średniej płacy w wo-
jewództwie. Okres prognozy wskazuje 
na dalszy wzrost wynagrodzeń i nie-
wielkie zmniejszenie ujemnego odchy-
lenia od średniej wojewódzkiej. Prze-
widuje się, że w roku 2025 wynagro-
dzenie wyniesie 5991,3 zł  (87,6% śred-
niej płacy w województwie lubelskim), 
zaś w 2050 roku wzrośnie do poziomu 
19 601,7 i będzie niższe o 12,33% od  
średniej wojewódzkiej. W całym anali-

zowanym okresie realne tempo wzrostu wynagrodzeń w powiecie parczewskim było 
dodatnie, najmniejszy wzrost na poziomie 0,83% zanotowano w roku 2009. Zgodnie 
z prognozą realne tempo wzrostu wynagrodzeń w latach 2010–2025 będzie oscylować 
wokół 4,4% rocznie. W ostatnich latach predykcji dynamika wzrostu wynagrodzeń bę-

                                                   
6 Wstępną charakterystykę powiatu parczewskiego przygotowano na podstawie: www.powiat.parczew.pl 
[data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospo-
darczych [data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 1.16. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w powiecie parczewskim 
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dzie wyższa o 0,01 p.p. każdego roku i w ostatnim roku prognozy wynagrodzenie wyra-
żone w cenach stałych wyniesie 10427,3 zł. 

Powiat parczewski nie jest obszarem, w którym nakłady inwestycyjne w przedsię-
biorstwach mają istotny wpływ na działalność inwestycyjną w województwie. Świadczy 
o tym niski wskaźnik udziału inwestycji, który w 2008 roku wynosił 1,3% i był wyższy 

o 0,8 p.p. w porównaniu do 2002 roku. 
W 2008 roku wielkość poniesionych 
nakładów inwestycyjnych ukształtowa-
ła się na poziomie 49,1 mln zł (w ce-
nach bieżących), co realnie w cenach 
stałych stanowiło 39,6 mln zł. Był to 
najwyższy poziom w okresie historycz-
nym. Zgodnie z prognozą, w latach 
2009–2012 realne tempo zmian będzie 
ujemne, co oznacza, że w wyrażeniu 
realnym wielkość nakładów zmniejszy 
się do 33,56 mln zł w 2012 roku 
(84,7% wielkości z 2008 roku). Szacuje 
się, że dopiero po tym okresie nakłady 
będą wzrastać i w 2025 roku wyniosą 

66,7 mln zł (w cenach stałych z 2000 roku). Nominalnie nakłady wzrosną do poziomu 
136,19 mln zł w 2025 roku oraz 546,44 mln zł w 2050 roku, stanowiąc 1,4% wielkości 
nakładów inwestycyjnych w województwie lubelskim.  

1.2.4. Powiat radzyński7 

Powiat radzyński, z siedzibą w mieście Radzyń Podlaski, 
położony jest w północnej części województwa lubelskiego. 
W skład powiatu wchodzi 8 gmin. Powiat radzyński ma typowo 
rolniczy charakter, bowiem sektor ten koncentruje 59% zatrud-
nienia. Użytki rolne stanowią 72% powierzchni całej jednostki 
terytorialnej. Nieliczny przemysł, głównie przetwórczy, znajduje się 
w Radzyniu. W 2009 roku zarejestrowanych było 3429 osób 

bezrobotnych, co stanowi stopę bezrobocia na poziomie 13,4%. Zdecydowanie 
poniżej przeciętnej powiat wypada w aspekcie poziomu przedsiębiorczości. 
W 2009 roku na 10 000 mieszkańców przypadało 579 podmiotów gospodarczych 
(czyli o 145 mniej niż przeciętnie w całym województwie). Perspektywy rozwoju 

                                                   
7 Wstępną charakterystykę powiatu radzyńskiego przygotowano na podstawie: www.powiatradzynski.pl 
[data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospo-
darczych [data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 1.17. Nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach w powiecie  
parczewskim 
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związane są z korzystnym położeniem przy drogach krajowych nr 19 i 63, rozwojem 
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego oraz agroturystyki. 

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w cenach bieżących wzrosło w latach 
2002–2009 o 43,4% (z 1811,3 zł do 2596,1 zł). Dynamika zaobserwowanego wzrostu 
była jednak mniejsza niż w przypadku tempa wzrostu płac w województwie, ponieważ 

odchylenie od średniej wojewódzkiej 
uległo wtedy zwiększeniu o 3,5 p.p. 
W 2002 roku wynagrodzenie w powie-
cie radzyńskim stanowiło 93,3% śred-
niej płacy w województwie, a w 2009 
już tylko 89,8%. Zgodnie z predykcją, 
w pierwszych latach prognozy ujemne 
odchylenie pogłębi się do –11,37% 
w 2030 roku. Ostatnie lata prognozy 
przyniosą jednak stabilizację, powodu-
jąc, że w horyzoncie prognozy wyna-
grodzenie przeciętne w powiecie ra-
dzyńskim będzie stanowić 88,6% wy-
nagrodzenia w województwie. Szacuje 

się, że w 2025 roku przeciętne wynagrodzenie wyrażone w cenach bieżących wyniesie 
6062,6 zł, zaś wyrażone w cenach stałych z 2000 roku ukształtuje się na poziomie 
3845,6 zł. Porównując realne płace w 2009 roku i 2025 roku, przewiduje się wzrost 
o 95,7%. Po 2025 roku przewiduje się, że realne tempo wzrostu wynagrodzeń utrzyma 
się przeciętnie na poziomie 4,12% rocznie.  

Analizując wielkość nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących w powiecie 
radzyńskim można zauważyć, iż po spadku ich wielkości w 2007 roku (do poziomu 

35,6 mln zł), nastąpił prawie trzykrot-
ny wzrost w roku 2008. Wówczas wy-
datki na inwestycje w przedsiębior-
stwach wyniosły 96,6 mln zł. W ujęciu 
realnym był to wzrost o 163,3%. 
W okresie prognozy nie przewiduje się 
tak istotnych zmian. Szacuje się, że 
ujemna dynamika zmian wystąpi jedy-
nie w latach 2009–2013. Kolejne lata 
spowodują zwiększenie realnego tem-
pa wzrostu inwestycji, do 5,97% 
w 2020 roku. Po tym okresie trend 
rosnący zostanie odwrócony i do koń-
ca predykcji tempo wzrostu wydatków 
na inwestycje będzie coraz mniejsze 

 
Rys. 1.18. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w powiecie radzyńskim 

 
Rys. 1.19. Nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach w powiecie  
radzyńskim 
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(3,01% w 2050 roku). Oznacza to, że w ostatnim roku prognozy nakłady inwestycyjne 
w cenach stałych będą stanowić 264% wielkości z 2008 roku. W wyrażeniu nominal-
nym będzie to 892,7 mln zł.  

1.2.5. Powiat włodawski8 

Powiat włodawski obejmujący 8 gmin charakteryzuje jeden 
z najmniejszych w województwie odsetek powierzchni gmin miej-
skich (1,4% powierzchni). Istotnym problemem powiatu jest bezro-
bocie – stopa bezrobocia rejestrowanego w 2009 roku wynosiła 
20,6% (w województwie 12,8%). Oznacza to, że 13,7% ludności 
w wieku produkcyjnym stanowiły osoby pozostające bez pracy. 
Jedną z przyczyn może być niekorzystna struktura zatrudnienia – 

w rolnictwie zatrudnionych było 55% wszystkich pracujących, w przemyśle 12%, 
w usługach rynkowych 11% oraz w usługach nierynkowych 23% pracujących. Użytki 
rolne stanowią 45,4% powierzchni powiatu. Pomimo tego w 2009 roku na obszarze 
powiatu były zarejestrowane 2442 podmioty gospodarcze (w tym 2294 w sektorze 
prywatnym). W przeliczeniu na 10 000 mieszkańców przypadało 618 przedsiębiorstw, 
z czego 67 nowo utworzonych.  

Przedstawione na rysunku 1.20. przeciętne wynagrodzenie nominalne w powiecie 
włodawskim wzrosło w latach 2002–2009 o 45,2%, z poziomu 1772,2 zł do 2572,5 zł. 
Odnotowane tempo wzrostu wynagrodzeń było jednak mniejsze od dynamiki zmian 

wynagrodzeń przeciętnych w woje-
wództwie, co spowodowało pogłębie-
nie się odchylenia względnego od śred-
niej krajowej (z –8,7% w 2002 roku do 
–11,03% w 2009 roku). Zgodnie 
z prognozą, odchylenie to zacznie się 
jednak zmniejszać od pierwszego okre-
su predykcji. W 2025 roku przeciętne 
wynagrodzenie w powiecie wyniesie 
6159,3 zł (co będzie stanowić 90,06% 
średniej płacy w województwie), 
a w 2050 roku wzrośnie do poziomu 
20 174,6 zł (90,23% średniej woje-
wódzkiej). Analizując realne tempo 

wzrostu wynagrodzeń można zauważyć, że po spadku w latach  2004–2005 nastąpił 
dynamiczny wzrost do 2008 roku. Zgodnie z predykcją, do 2025 roku realne tempo 

                                                   
8 Wstępną charakterystykę powiatu włodawskiego przygotowano na podstawie: www.powiat.wlodawa.pl 
[data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów go-
spodarczych [data dostępu: 25.10.2010]. 
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wzrostu płac będzie podlegać wahaniom. Dopiero w ostatnich latach ustabilizuje się 
i będzie wykazywać niewielki trend rosnący (z 3,88% w 2026 roku do 4,25% 
w 2050 roku). W ostatnim roku prognozy wynagrodzenie wyrażone w cenach stałych 
z 2000 roku wyniesie 10 732,1 zł i będzie 5,3-krotnie wyższe niż w 2010 roku.  

Nakłady inwestycyjne poniesione w ostatnich latach w powiecie włodawskim nale-
żały do jednych z najniższych w województwie lubelskim. W 2008 roku wyniosły 
22,2 mln zł (w cenach bieżących), co stanowiło zaledwie 0,6% ogólnej wielkości nakła-

dów inwestycyjnych w województwie. 
Wielkość ta była jednakże wyższa 
o 144% w porównaniu do 2002 roku, 
kiedy udział inwestycji w powiecie 
wynosił 0,5%. Mimo że prognozy 
wskazują na tendencję rosnącą, to 
udział ten utrzyma się na stałym po-
ziomie w prognozowanym okresie. 
Analizując realne tempo wzrostu inwe-
stycji, można zauważyć duże wahania 
w okresie historycznym (od –50,43% 
w 2005 roku do 97,31% w 2004 roku). 
W latach 2010–2050 prognozowane 
średnioroczne tempo wzrostu wyniesie 
4,29%. W kategoriach nominalnych 

nakłady inwestycyjne wzrosną do 60,8 mln zł w 2025 roku, zaś w 2050 roku będzie to 
250,9 mln zł. W kategoriach realnych prognozuje się nakłady na poziomie 79,6 mln zł, 
stanowiące 4,5-krotność wydatków na inwestycje w 2008 roku.  

Wśród powiatów wchodzących w skład podregionu bialskiego największy 
poziom rozwoju i najbardziej korzystne trendy cechują powiat grodzki Białą Podlaską. 
Jedynie na tym obszarze od 2015 roku przewidywany jest wzrost wynagrodzeń 
powyżej przeciętnej płacy w województwie. Szacuje się, że w pozostałych 
4 jednostkach terytorialnych wynagrodzenie przeciętne będzie w ostatnim roku 
predykcji odchylać się od –13,3% w powiecie bialskim do –9,8% w powiecie 
włodawskim. Mimo najniższych wynagrodzeń, to właśnie w powiecie bialskim 
przewidywane jest największe średnioroczne realne tempo wzrostu płac (wynoszące 
4,29%), z kolei w najwolniejszym tempie wynagrodzenia będą rosnąć w powiecie 
radzyńskim (średnio o 4,18% rocznie). Analizując wielkość ponoszonych nakładów 
inwestycyjnych w 2008 roku można zauważyć, że powiat włodawski koncentrował 
jedynie 0,8% łącznych nakładów na inwestycje w województwie lubelskim. Trend ten 
zostanie utrzymany w horyzoncie prognozy. Najwyższy poziom inwestycji można 
będzie obserwować w powiecie bialskim, będzie to aż 11,4% łącznych wydatków 
inwestycyjnych w województwie. Podsumowując, podregion bialski pod względem 
poziomu rozwoju wypada przeciętnie, o czym świadczyć może najniższy udział 
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w tworzeniu produktu regionalnego brutto (zgodnie z przewidywaniami 12,5% 
w 2050 roku).  

1.3. Trendy gospodarcze w podregionie chełmsko-zamojskim9 

Na obszarze podregionu chełmsko-zamojskiego znajdują się  63 gminy wiejskie, 
7 gmin miejskich oraz 7 miejsko-wiejskich. Pod względem powierzchni jest to naj-
większy podregion w województwie, zajmuje obszar 9291 km2. Analizując strukturę 
zatrudnienia obserwuje się, że największy, w porównaniu z innymi podregionami, jest 
tu udział rolnictwa w gospodarce, który wyniósł 53% łącznego zatrudnienia. W prze-
myśle skoncentrowane było jedynie 14% zatrudnienia, a w usługach pozostałe 32% 
(z przewagą usług nierynkowych). W 2009 roku udział osób bezrobotnych w liczbie 
ludności w wieku produkcyjnym wyniósł 9,5%. Z kolei udział osób w wieku od 18 do 
59–54 lat w omawianym podregionie ukształtował się na poziomie  62,7% ludności 
ogółem. W 2009 roku na terenie podregionu zarejestrowanych było 42 855 przedsię-
biorstw (96% w sektorze prywatnym). Pod względem poziomu przedsiębiorczości 
podregion wypada przeciętnie, bowiem na 10 000 mieszkańców przypada 662 pod-
miotów gospodarczych. Pod względem płac, podregion chełmsko-zamojski osiąga 
wynik poniżej średniej w województwie. W 2009 roku przeciętne wynagrodzenie 
wynosiło tu 2671,98 zł (92,4% przeciętnej płacy w województwie lubelskim).   

Wartość produktu krajowego brut-
to w podregionie chełmsko-zamojskim 
w okresie historycznym stanowiła śred-
nio 26,3% PKB w całym województwie 
lubelskim. Zgodnie z predykcjami, 
udział ten ulegnie niewielkiej redukcji 
do poziomu 26% w horyzoncie progno-
zy. Szacuje się, że w 2025 roku w pod-
regionie chełmsko-zamojskim zostanie 
wytworzony produkt regionalny brutto 
w wysokości 35 860 mln zł (w cenach 
bieżących). Oznacza to prawie dwukrot-
ny wzrost w porównaniu do 2007 roku. 
Przewiduje się tym samym, że trend 

wzrostowy zostanie utrzymany do końca okresu prognozy i w 2050 roku PKB w cenach 
bieżących w omawianym podregionie ukształtuje się na poziomie 135 989 mln zł. 
W okresie 1999–2007 średnioroczne tempo wzrostu wynosiło 3,1% w ujęciu realnym, 
zaś w kategoriach nominalnych był to przeciętny wzrost o 6,4% rocznie. Największy 

                                                   
9 Wstępną charakterystykę podregionu chełmsko-zamojskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, 
www.stat.gov.pl, dane dotyczące podziału terytorialnego, rynku pracy, podmiotów gospodarczych, wyna-
grodzeń [data dostępu: 25.10.2010]. 
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realny wzrost zaobserwowano w 2007 roku – w tym okresie PKB w cenach stałych 
wzrósł o 7,2% i wyniósł wówczas 10 017 mln zł. Szacuje się, że w okresie prognozy 
realne tempo wzrostu PKB ustabilizuje się, osiągając 3,4% w ostatnim roku prognozy. 
Zgodnie z prognozą, produkt krajowy brutto w cenach stałych wyniesie 43 170 mln zł 
w 2050 roku.  

1.3.1. Powiat biłgorajski10 
Powiat biłgorajski położony jest w południowej części woje-

wództwa lubelskiego, obejmuje 14 gmin, w tym 1 miejską i 3 miej-
sko-wiejskie. W granicach powiatu biegną dwie ważne drogi – jed-
na łącząca przejście graniczne z Ukrainą w Zosinie oraz Kraków, 
druga łącząca Lublin z przejściem granicznym w Medyce. Podobnie 
jak inne powiaty w województwie, omawiana jednostka terytorialna 
ma charakter rolniczy – 56,6% powierzchni stanowią grunty rolne 

oraz 38% zajmują lasy. Do najważniejszych upraw zaliczyć można zboża, ziemniaki, 
buraki cukrowe, rzepak, zioła i rośliny pastewne. Obok indywidualnych gospodarstw 
rolnych, gospodarkę powiatu tworzy ponad 6800 przedsiębiorstw. Działalność pro-
dukcyjną prowadzi tu m.in. Black Red White (producent mebli), Ambra (największy 
w kraju producent win), Pol-Skone (producent okien i drzwi), Mewa (producent bieli-
zny). W 2009 roku w powiecie biłgorajskim zanotowano najniższą w całym regionie 
stopę bezrobocia wynoszącą 8% (w porównaniu do 12,8% dla województwa). Najniż-
szy był też odsetek bezrobotnych w ludności w wieku produkcyjnym, który ukształ-
tował się na poziomie 5,9%.  

Analizując średni poziom wynagro-
dzeń w powiecie biłgorajskim zauważa 
się, że płace nie dorównują tu średniemu 
poziomowi wynagrodzeń w wojewódz-
twie. W 2009 roku średnia płaca w uję-
ciu nominalnym wyniosła tu 2602,4 zł, 
stanowiąc 90,01% przeciętnego wyna-
grodzenia w województwie. Porównując 
poziom z 2009 roku z początkiem okresu 
poddanego analizie, obserwuje się jed-
nak wzrost o 46,8%. Pod względem 
realnej dynamiki w latach 2002–2009 
wzrost ten wyniósł łącznie 22,8%. Zgod-
nie z prognozą przedstawioną na rysun-

                                                   
10 Wstępną charakterystykę powiatu biłgorajskiego przygotowano na podstawie: www.bilgorajski.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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ku 1.23. przewiduje się, że tempo wzrostu płac będzie w kolejnych latach niższe niż 
w województwie, bowiem odchylenie od średniej wojewódzkiej będzie wzrastać z –9,86% 
w 2010 roku do –10,25% w 2050 roku. Wynagrodzenie wyrażone w cenach stałych 
z 2000 roku osiągnie poziom 10 674,9 zł w ostatnim roku prognozy. Nominalnie stanowić to 
będzie płacę w wysokości 20 067,3 zł. Przewiduje się, że przeciętne realne tempo wzrostu 
w horyzoncie prognozy będzie wyższe niż w okresie historycznym i średnioroczny wzrost 
będzie oscylować wokół 4,2%.  

Analizując realne tempo wzrostu nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
w powiecie biłgorajskim można zauważyć, że zaledwie dwa razy dynamika zmian była 
ujemna (w 2003 roku wyniosła –13,6% oraz –7,9% w 2005 roku). W pozostałych latach 

nie występowały gwałtowne zmiany. 
Zgodnie z przewidywaniami, realne 
tempo wzrostu od 2014 do 2026 roku 
będzie się zwiększać do 5,39%. W tym 
okresie nakłady inwestycyjne wyrażone 
w cenach bieżących osiągną poziom 
406,07 mln zł (w cenach stałych – 
194,5 mln zł). W horyzoncie 2050 roku 
roczne zmiany wielkości wydatków na 
inwestycje będą coraz mniejsze. 
W ostatnim roku predykcji szacowane 
realne tempo wzrostu wyniesie 2,96%. 
Nakłady na inwestycje ponoszone przez 
przedsiębiorstwa wyniosą wówczas 

1517,02 mln zł, co w kategoriach realnych będzie stanowić 3,6-krotność poziomu 
z 2008 roku. Przewiduje się, że w całym okresie prognozy udział nakładów na inwesty-
cje w powiecie biłgorajskim będzie stanowić około 4% ogólnej wielkości wydatków 
inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa w całym województwie lubelskim.   

1.3.2. Powiat chełmski11 

Położony we wschodniej części województwa, powiat chełm-
ski jest jednym z największych jednostek terytorialnych w woje-
wództwie. Powiat sąsiaduje bezpośrednio z Ukrainą, co dzięki 
dobremu połączeniu drogowemu i kolejowemu można zaliczyć do 
jednego z jego atutów. Przez obszar powiatu przebiega ponadto 
międzynarodowy szlak tranzytowy, który stanowi połączenie War-
szawy z Kijowem. Wymienione walory nie wpłynęły jednak na 

                                                   
11 Wstępną charakterystykę powiatu chełmskiego przygotowano na podstawie: www.powiat.chelm.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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rozwój poziomu przedsiębiorczości, bowiem w 2009 roku na 10 000 mieszkańców 
powiatu przypadało zaledwie 398 podmiotów gospodarczych (połowę mniej niż śred-
nio w województwie) i stanowiło to najgorszy wynik w całym województwie. Rów-
nież stopa bezrobocia ukształtowała się na jednym z wyższych poziomów i wyniosła 
16,3%. Powiat chełmski ma typowo rolniczy charakter. Dominującym sektorem go-
spodarki powiatu jest rolnictwo, które skupiało 73% całego zatrudnienia (największy 
odsetek w województwie). W przemyśle zatrudnionych jest zaledwie 7% pracujących, 
a w usługach 20%. Działalność produkcyjna i usługowa skoncentrowana jest wokół 
miasta Chełm oraz w mieście Rejowiec Fabryczny.  

Począwszy od 2002 roku w powiecie chełmskim obserwuje się stałe zwiększanie 
ujemnego odchylenia względnego wynagrodzeń od średniej płacy w województwie 
(zob. rysunek 1.25.). Oznacza to, że dynamika wzrostu wynagrodzeń przeciętnych 

w  powiecie jest mniejsza niż w całym 
województwie. W 2002 roku przeciętne 
wynagrodzenie nominalne wynosiło 
1771,1 zł, do 2009 roku wzrosło do 
2520 zł i było niższe o 12,84% od prze-
ciętnego wynagrodzenia w wojewódz-
twie. Zgodnie z prognozą przewiduje się, 
że odchylenie to będzie się jeszcze po-
większać do 2020 roku i wyniesie wów-
czas –13,83%. Dopiero po 2020 roku 
względne odchylenie będzie się stop-
niowo zmniejszać i w 2050 roku będzie 
niższe o 0,47 p.p. W okresie historycz-
nym dwukrotnie zanotowano ujemną 

dynamikę wzrostu wynagrodzeń realnych – w 2004 roku oraz w 2006 roku. Zgodnie 
z przewidywaniami w całym okresie prognozy tempo wzrostu wynagrodzeń realnych 
będzie dodatnie i wyniesie przeciętnie 4,2% w latach 2010–2050. Analizując wynagro-
dzenia wyrażone w cenach stałych z 2000 roku prognozuje się, że w ostatnim roku pre-
dykcji ukształtują się one na średnim poziomie 10 304,9 zł. W cenach bieżących będzie 
to poziom 19 371,7 zł.  

Udział nakładów inwestycyjnych ponoszonych przez przedsiębiorstwa w po-
wiecie chełmskim w łącznych wydatkach na inwestycje w całym województwie 
kształtował się na marginalnym poziomie średnio 0,7% w latach 2002–2007 
(zob. rysunek 1.26., s. 31). Dopiero w roku 2008 wraz ze wzrostem nakładów 
z 16,7 mln zł do 46,1 mln zł (ceny bieżące) zwiększył się wskaźnik udziału do 1,2%. 
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Zgodnie z prognozą, przedsiębiorstwa w powiecie będą generować 1,2–1,3% nakładów 
inwestycyjnych w województwie lubelskim w latach 2010–2050. Szacuje się, że 

w 2025 roku nominalny poziom wydat-
ków inwestycyjnych wzrośnie do kwoty 
126 mln zł, a w 2050 roku powiększy się 
o kolejne 380,8 mln zł (do 506,8 mln zł). 
Prognozowane realne tempo wzrostu 
będzie wynosić średnio 3,58% rocznie, 
przy czym jedynie w latach 2010–2012 
osiągnie dynamikę ujemną. W ostatnim 
roku prognozy nakłady inwestycyjne 
w cenach stałych z 2000 roku będą sta-
nowić 4,3-krotność poziomu z 2008 
(160,9 mln zł w 2050 roku w porówna-
niu do 37,2 mln zł w 2008  roku oraz 
13,48 mln zł w 2002 roku). 

1.3.3. Powiat miasta Chełm12 
Chełm jest drugim po Lublinie co do liczby mieszkańców miastem 

w województwie lubelskim. W Chełmie najsilniej rozwija się handel 
i usługi. W 2008 roku sektor usług rynkowych koncentrował 35% łącz-
nego zatrudnienia, a usługi nierynkowe – 37%. Istotne znaczenie ma 
również przemysł mineralny, którego rozwój związany jest z istniejącą 
od 1960 roku cementownią Chełm. Istotne znaczenie dla rozwoju tego 
sektora ma też przemysł spożywczy, odzieżowy, meblowy, elektroma-

szynowy i szklarski. W przemyśle zatrudnionych jest 24% wszystkich pracujących. 
W ostatnim roku odnotowano tu także wysoki wskaźnik przedsiębiorczości. Na koniec 
2009 roku zarejestrowanych było 5583 podmiotów gospodarczych. W przeliczeniu na 
10 000 mieszkańców wskaźnik ten wyniósł 825 przedsiębiorstw, w tym 86 nowo 
utworzonych. Jednym z problemów powiatu jest jednak dość wysoka stopa bezrobocia 
(15,5% na koniec 2009 roku). Analizując odsetek bezrobotnych w ludności w wieku 
produkcyjnym obserwuje się, że był on na poziomie niższym niż przeciętnie w woje-
wództwie (8,4% osób w wieku produkcyjnym stanowiły osoby pozostające bez pra-
cy). Wynika to ze stosunkowo wysokiego udziału liczby osób w wieku produkcyjnym 
w ogólnej liczbie ludności (67%). 

                                                   
12 Wstępną charakterystykę powiatu miasta Chełm przygotowano na podstawie: www.urzad.chelm.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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Przedstawione na rysunku 1.27. nominalne wynagrodzenie przeciętne wzrosło 
w Chełmie w latach 2002–2009 o 41,4%, z poziomu 1897,7 zł do 2683,2 zł 
w 2009 roku. Mimo tego wzrostu przez cały okres historyczny pozostawało na pozio-

mie niższym niż przeciętna płaca 
w województwie. Odchylenie względne 
zwiększyło się z –2,23% w 2002 roku 
do –9,29% w 2006 roku. Dopiero od 
2009 roku trend ten zaczął wykazywać 
poprawę. Prognozuje się, że wynagro-
dzenie w cenach bieżących wyniesie 
6330,1 zł w 2025 roku (92,56% śred-
niej płacy w województwie), a do 
2050 roku wzrośnie do 20 700,2 zł 
(92,58% średniej wojewódzkiej). Ana-
lizując wynagrodzenie przeciętne wy-
rażone w cenach stałych z 2000 roku, 
również przewiduje się wzrost, przy 

czym jego dynamika będzie mniejsza. Zgodnie z prognozą, przeciętne realne tempo 
wzrostu będzie oscylować w okresie prognozy wokół 4,21% roczne. Szacuje się, że 
największy wzrost wystąpi w 2011 roku i wyniesie 5,73%. Na przestrzeni 2010–2050 
przeciętne wynagrodzenie w cenach stałych wzrośnie 5,2-krotnie i wyniesie w ostat-
nim roku prognozy 11 011,6 zł. 

 Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w Chełmie stanowiły 3,3% łącz-
nych wydatków na inwestycje w województwie lubelskim i były o 0,8 p.p. wyższe 

niż w roku 2006. Prognozy wskazują, 
że odsetek ten będzie nieznacznie 
wzrastać w okresie prognozy i w ho-
ryzoncie predykcji wyniesie 3,5%. 
Prognozuje się też, że w 2025 roku 
nakłady na inwestycje w cenach bie-
żących osiągną poziom 332,7 mln zł 
i będą wyższe o 160% w porównaniu 
z 2008 rokiem. Szacuje się, że do 
2050 roku nakłady te wzrosną jeszcze 
o ponad 1000 mln zł i będą wynosić 
1356,3 mln zł. W przeliczeniu na ceny 
stałe z 2000 rokiem wydatki te będą 
stanowić 4,2-krotność poziomu odno-

towanego w 2008 roku (430,5 mln zł). Szacuje się, że realne tempo wzrostu ustabili-
zuje się w długim okresie i średniorocznie nakłady inwestycyjne w Chełmie będą 
wzrastać w tempie 3,97% w latach 2026–2050.  

 
Rys. 1.27. Przeciętne wynagrodzenie brutto 
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1.3.4. Powiat hrubieszowski13 

Powiat hrubieszowski obejmuje swym obszarem 1 gminę miej-
ską (Hrubieszów) oraz 7 gmin wiejskich. Od wschodu powiat gra-
niczy z Ukrainą, od południowego zachodu – z powiatem toma-
szowskim, od zachodu – z zamojskim, a od północy – z powiatem 
chełmskim. Powiat ma typowo rolniczy charakter, dominuje tu pro-
dukcja roślinna (głównie pszenica i inne zboża). Sektor rolniczy 
koncentruje 67% zatrudnienia w powiecie. Według stanu na koniec 

2009 roku w powiecie funkcjonowało 4000 przedsiębiorstw, w tym 95,4% w sektorze 
prywatnym. Powiat zmaga się ze zjawiskiem bezrobocia –  wśród osób w wieku pro-
dukcyjnym 12% stanowiły osoby pozostające bez pracy. Jest to drugi najwyższy 
wskaźnik w całym województwie w 2009 roku. W 2009 roku stopa bezrobocia wynio-
sła 15,9% (czyli 3,1 p.p. więcej niż stopa bezrobocia w województwie).  

Analizując przeciętne wynagrodzenie brutto w powiecie hrubieszowskim można 
zauważyć, że do 2008 roku systematycznie zwiększało się ujemne odchylenie od 
średniego wynagrodzenia w województwie. W 2002 roku przeciętne płace w powiecie 

stanowiły 91,7% średniego wynagro-
dzenia w województwie, a 2008 roku 
było to już tylko 86,5%. W latach 
2002–2009 realne tempo wzrostu wy-
nosiło przeciętnie 2,9% rocznie. 
W 2009 roku płace wyrażone w cenach 
bieżących osiągnęły poziom 2595,2 zł 
(1964,2 zł w cenach stałych), co sta-
nowiło wzrost o 45,8% w porównaniu 
do 2002 roku. W świetle prognozy, do 
2025 roku odchylenie względne od 
średniej wojewódzkiej ukształtuje się 
na poziomie –11,14%, a w ostatnim 
roku prognozy wynagrodzenie w po-

wiecie hrubieszowskim będzie stanowić 88,84% średniego poziomu wynagrodzeń 
w województwie. Predykcje wynagrodzeń w cenach bieżących wskazują, że 
w 2025 roku płace osiągną poziom 6077 zł (3854,8 zł w cenach stałych), 
a w 2050 roku wyniosą 19 863,5 zł (10 566,6 zł w cenach stałych). Po roku 2026 roku 
realne tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wykazywać trend rosnący, z 3,87% do 
4,24% w horyzoncie predykcji.  

                                                   
13 Wstępną charakterystykę powiatu hrubieszowskiego przygotowano na podstawie: www.starostwo.hrubie 
szow.pl [data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów 
gospodarczych [data dostępu: 25.10.2010]. 
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Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w powiecie hrubieszowskim stano-
wiły w 2002 roku zaledwie 0,9% ogólnych wydatków ponoszonych przez przedsię-
biorstwa na działalność inwestycyjną w województwie lubelskim. Jak wynika z pro-

gnoz, udział ten wzrośnie do 2,3% 
w horyzoncie predykcji i będzie wyż-
szy o 0,6 p.p. w stosunku do 2008 ro-
ku. Rozpatrując wielkość nakładów 
inwestycyjnych w okresie historycz-
nym, zauważa się ponad trzykrotny 
realny wzrost ich wielkości w latach 
2003–2004 (z 17,7 mln zł do 57,1 mln zł 
w kategoriach cen bieżących). W długim 
okresie nie przewiduje się tak znacznych 
zmian – prognozowane średnioroczne 
tempo wzrostu (realne) będzie w latach 
2010–2050 wynosić 4%.W ostatnim 
roku prognozy prognozowana wiel-
kość nakładów na inwestycje w przed-

siębiorstwach wyrażonych w cenach stałych będzie stanowić ponad 5-krotność po-
ziomu z 2008 roku i wyniesie 276,65 mln zł (w cenach bieżących będzie to 
871,5 mln zł).  

1.3.5. Powiat krasnostawski14 

Powiat krasnostawski usytuowany jest w środkowo- 
-południowej części województwa. Na jego obszarze znajduje się 
10 gmin, w tym jedna gmina miejska (Krasnystaw). W 2008 roku 
w powiecie zanotowano najniższy w całym regionie poziom przed-
siębiorczości – na 10 000 mieszkańców przypadało 502 podmiotów 
gospodarczych (łącznie 3406 jednostek, w tym  3195 w sektorze 
prywatnym). Powiat krasnostawski cechuje  niewielki udział sekto-

ra przemysłowego w gospodarce. W 2008 roku 16% pracujących skoncentrowanych 
było w przemyśle, zaś w rolnictwie – 60%. W usługach obserwuje się dwukrotną 
przewagę zatrudnienia w usługach nierynkowych. W omawianej jednostce terytorial-
nej zaobserwowano również najbardziej niekorzystną strukturę demograficzną 
w 2009 roku. Odsetek osób w wieku poprodukcyjnym jest tu najwyższy w wojewódz-
twie i wyniósł 20,8% ludności ogółem. Pod względem sytuacji na rynku pracy, powiat 

                                                   
14 Wstępną charakterystykę powiatu krasnostawskiego przygotowano na podstawie: www.krasnystaw-
powiat.pl [data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów 
gospodarczych [data dostępu: 25.10.2010]. 
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ten także nie wypada korzystnie. W 2009 roku 10,5% ludności w wieku produkcyj-
nym stanowiły osoby bezrobotne.  

Przeciętne wynagrodzenie w powiecie krasnostawskim nie wykazywało istotnych 
wahań w okresie historycznym. W 2002 roku przeciętna płaca nominalna wynosiła 
1746,4 zł, a do 2009 roku wzrosła do 2607,1 zł (wzrost o 49,3%). Analizując płace 

w kategoriach nominalnych, wyraźnie 
widoczny jest stały trend rosnący 
w okresie historycznym, zaś w wyraże-
niu realnym jedynie w 2009 roku zano-
towano ujemną realną dynamikę zmian 
(–0,97%). Szacuje się, że w całym 
okresie prognozy realne tempo wzrostu 
kształtować się będzie na stabilnym 
poziomie – przewidywany wzrost to 
średnio 4,2% rocznie. Zgodnie z pre-
dykcją, wynagrodzenie wyrażone 
w cenach bieżących wyniesie 6125,2 zł 
w 2025 roku, stanowiąc 89,56% śred-
niego wynagrodzenia w województwie. 

Udział ten pozostanie ponadto na stałym poziomie w całym okresie predykcji. 
W horyzoncie prognozy wynagrodzenie w cenach stałych będzie 5,3 razy wyższe niż 
w 2009 roku. Oznacza to, że nominalnie osiągnie poziom 20 021,3 zł.  

Znaczne wahania realnej dynamiki zmian wielkości nakładów inwestycyjnych zaob-
serwowano w latach 2002–2008 w powiecie krasnostawskim. Największy wzrost miał 
miejsce w 2008 roku – nakłady inwestycyjne wzrosły wówczas z 52,5 mln zł w 2007 roku 

do 127,6 mln zł w 2008 roku (a realnie 
oznaczało to wzrost o 135,8%). Jak wy-
nika z długookresowych prognoz, realna 
dynamika będzie z roku na rok coraz 
większa, aż do 5,5% w 2026 roku. 
W latach 2026–2050 przewidywany 
średnioroczny wzrost wydatków na in-
westycje osiągnie z kolei tempo 3,94%. 
Szacuje się, że w ostatnim roku progno-
zy wydatki na inwestycje ponoszone 
przez przedsiębiorstwa w powiecie kra-
snostawskim będą stanowić 4,8-krotność 
poziomu z 2008 roku (porównując kate-
gorie w cenach stałych). Nominalnie 
nakłady te wzrosną do 385 mln zł 
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w 2025 roku oraz 1 559,85 zł w 2050 roku i będą tworzyć 4,1% łącznych nakładów na 
inwestycje w województwie lubelskim.  

1.3.6. Powiat tomaszowski15 

Powiat tomaszowski znajduje się w południowo-wschodniej czę-
ści województwa, przy granicy z Ukrainą. w skład powiatu wchodzi 
13 gmin, w tym jedna gmina miejska (Tomaszów Lubelski) i jedna 
miejsko-wiejska (Tyszowce). Znajdują się tu trzy parki krajobrazowe: 
Krasnobrodzki, Południoworoztoczański i Puszczy Solskiej oraz 
11 rezerwatów przyrody. Ważnym czynnikiem z punktu widzenia 
rozwoju powiatu jest położenie drogi krajowej łączącej Warszawę 

z przejściem granicznym Hrebennem. Powiat posiada korzystne warunki do rozwoju 
rolnictwa, w którym zatrudnionych jest 59% wszystkich pracujących. Pozostałe 14% 
pracuje w przemyśle, 10% w usługach rynkowych oraz 17% w usługach nierynkowych. 
Na przeciętnym poziomie kształtuje się poziom przedsiębiorczości. W 2009 roku 
w omawianej jednostce terytorialnej było zarejestrowanych  6449 podmiotów gospodar-
czych, co oznacza, że na 10 000 mieszkańców przypadało 744 przedsiębiorstw. Wystę-
puje tu też jeden z wyższych poziomów bezrobocia – 10,8% osób w wieku produkcyj-
nym stanowią osoby pozostające bez pracy.  

W całym okresie historycznym wynagrodzenie przeciętne w powiecie tomaszow-
skim utrzymywało się na poziomie znacznie niższym od średniej płacy w wojewódz-

twie. W 2002 roku wynagrodzenie 
stanowiło 86,64%, a w 2009 roku jesz-
cze mniej, bo zaledwie 84,16% prze-
ciętnego wynagrodzenia w wojewódz-
twie. Jest to jedno z najniższych po-
ziomów płac w powiatach Lubelszczy-
zny. Jak wynika z długookresowych 
prognoz, odchylenie względne od po-
ziomu wynagrodzeń w województwie 
powiększy się w horyzoncie prognozy. 
Szacuje się, że w 2025 roku wyniesie  
–17,14%, a w 2050 roku –17,19% 
(w porównaniu do 15,92% w 2010 roku). 
Zgodnie z predykcją, w 2025 roku wy-

nagrodzenie przeciętne w cenach bieżących osiągnie poziom 5666,5 zł (wzrost o 133% 
w porównaniu do 2009 roku), zaś w perspektywie 2050 roku wyniesie 18 515,4 zł. Realne 

                                                   
15 Wstępną charakterystykę powiatu tomaszowskiego opracowano na podstawie: www.powiat-tomaszow 
ski.com.pl [data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów 
gospodarczych [data dostępu: 25.10.2010]. 
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roczne tempo wzrostu wynagrodzeń będzie wzrastać w kolejnych latach stanowiących 
horyzont prognozy, kształtując się na średnim poziomie 4,17% rocznie (3,3% 
w 2010 roku, 4,33% w 2025 roku oraz 4,24% w 2050 roku). 

Rozpatrując wielkość nakładów inwestycyjnych w powiecie tomaszowskim, za-
uważa się już w okresie historycznym znaczne wahania.  Wzrost poziomu inwestycji 
w przedsiębiorstwach miał miejsce do 2005 roku, kiedy nakłady wyniosły 83,5 mln zł 

(w cenach bieżących) i były większe 
o 54,9 mln zł niż w 2002 roku. W ko-
lejnych latach nakłady inwestycyjne 
były już niższe, w 2008 roku osiągnęły 
poziom 50,2 mln zł, stanowiąc 1,3% 
łącznych wydatków na inwestycje 
w województwie. Zgodnie z prognozą, 
trend spadkowy zostanie utrzymany do 
2012 roku (a w kategoriach realnych 
do 2013 roku). Dopiero po tym okresie 
tendencja zostanie odwrócona i nakła-
dy na inwestycje w przedsiębior-
stwach będą stopniowo wzrastać. 
Szacuje się, że w 2025 roku ich po-
ziom wyrażony w cenach bieżących 

wzrośnie do 96,4 mln zł, a w 2050 roku osiągną 398,8 mln zł. Powiat tomaszowski 
nie ma jednak wielkiego znaczenia w działalności inwestycyjnej w województwie, 
ponieważ w całym okresie prognozy będzie generować około 1% nakładów inwesty-
cyjnych w województwie.  

1.3.7. Powiat zamojski16 

Powiat zamojski położony jest w południowej części 
województwa lubelskiego. Obszar powiatu w dużej mierze składa 
się z terenów rolniczych i leśnych. Część powierzchni powiatu 
położona jest w granicach Skierbieszowskiego  Parku Krajobra-
zowego, co wpływa na korzystne warunki przyrodnicze. Powiat 
zamojski ma charakter typowo rolniczy, z największym 
w województwie udziałem zatrudnienia w sektorze rolniczym, 

wynoszącym 75% (stan na 2008 rok). Funkcjonuje tu ponad 20 000 gospodarstw. 
Pozostałe 10% osób pracujących zatrudnionych jest w przemyśle oraz jedynie 
15% w usługach. Oprócz gospodarstw rolnych, na terenie powiatu w 2009 roku 

                                                   
16 Wstępną charakterystykę powiatu zamojskiego przygotowano na podstawie: www.powiatzamojski.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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prowadziło działalność 5757 podmiotów gospodarczych. Wskaźnik przedsiębiorczości 
był jednak zdecydowanie niższy od średniej dla województwa – na 10 000 miesz-
kańców przypadało 527 podmiotów. Wśród głównych branż można wymienić przemysł 
przetwórczy i spożywczy, a także meblarstwo i budownictwo. W 2009 roku stopa 
bezrobocia w powiecie zamojskim wyniosła 12,9% (na 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypadało w tym czasie 9,3 osób bezrobotnych).  

Rysunek 1.35. przedstawia prognozowany poziom wynagrodzeń przeciętnych 
w powiecie zamojskim, wyrażonych w cenach bieżących oraz w cenach stałych 
z 2000 roku. W latach 2002–2009 można było obserwować powolną tendencję wzro-

stową wynagrodzeń – z poziomu 
1554,3 zł do 2350,5 zł w cenach bieżą-
cych oraz z 1406,8 zł do 1779,1 zł 
w cenach stałych. W całym okresie 
historycznym realne tempo wzrostu 
płac było dodatnie, a największy 
wzrost wynoszący 8,04% zaobserwo-
wano w roku 2008. Zgodnie z predyk-
cją w kolejnych latach tendencja ta 
zostanie utrzymana. Poziom wynagro-
dzeń przeciętnie będzie wzrastać 
w tempie 4,24% rocznie (w ujęciu 
realnym). Szacuje się, że w 2025 roku 
wynagrodzenie w powiecie zamojskim 

wyrażone w cenach bieżących wyniesie 5607,2 zł (3556,8 zł w cenach stałych) i bę-
dzie mniejsze o 18,01% od średniej płacy w województwie. W latach 2025–2050 wy-
nagrodzenie nominalne wzrośnie o 227%, ale odchylenie od średniej wojewódzkiej 
utrzyma się nadal na znacznym poziomie –18% w horyzoncie prognozy.   

W powiecie zamojskim obserwuje się gwałtowny wzrost wielkości nakładów inwe-
stycyjnych począwszy od 2007 roku 
Realny wzrost wyniósł wówczas 
167,5%, natomiast w kolejnym roku 
było to 109,4%. W 2008 roku wydatki 
na inwestycje w przedsiębiorstwach 
osiągnęły 138,1 mln zł (w cenach bieżą-
cych), co stanowiło prawie 5,7-krotny 
wzrost w stosunku do 2002 roku 
(24,3 mln zł). Świadczy to o rozwoju 
i dużej dynamice działalności inwesty-
cyjnej w powiecie. W 2008 roku nakłady 
inwestycyjne tworzyły 3,6% wydatków 
na inwestycje w województwie, przy 
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czym szacuje się, że w horyzoncie prognozy udział ten wzrośnie do 4,6%. Analizując 
realne tempo wzrostu przewiduje się, że do 2026 roku będzie można obserwować rosnącą 
dynamikę (do 5,45%), po czym nastąpi odwrócenie tendencji i tempo wzrostu będzie niż-
sze (2,97% w 2050 roku). Inwestycje w przedsiębiorstwach w powiecie zamojskim wy-
kazują jednak dużą dynamikę, ponieważ zgodnie z prognozami w ostatnim roku będą 
5-krotnie wyższe niż w 2008 roku (w kategoriach realnych) i wyniosą 564,2 mln zł. 
W cenach bieżących będzie to 1777,3 mln zł (w porównaniu do 439,3 mln zł 
w 2025 roku).  

1.3.8. Powiat miasta Zamość17 

Powiat grodzki Zamość położony jest w południowo- 
-wschodniej Polsce na skraju Wyżyny Lubelskiej. Dogodna lokali-
zacja na przecięciu międzynarodowych dróg (Warszawa–Lwów) 
i szlaków kolejowych (Linia Hutnicza Szerokotorowa łącząca Gór-
ny Śląsk z ukraińskim i rosyjskim systemem kolejowym) sprzyja 
rozwojowi handlu międzynarodowego i tranzytu. Najważniejsze 
znaczenie dla powiatu mają usługi, w których zatrudnionych jest 

77% wszystkich pracujących (w tym 54% w usługach rynkowych). Przemysł kon-
centruje 20% zatrudnienia w powiecie. Działają tu m.in. zakłady przemysłu metalo-
wo-drzewnego, wśród których największy to fabryka Black Red White. W Zamościu 
odnotowano najwyższy wskaźnik przedsiębiorczości w województwie. W 2009 roku 
na 10 000 mieszkańców przypadało 1157 podmiotów gospodarczych, w tym 
89 podmiotów nowo utworzonych (drugie miejsce w województwie, po Lublinie). 
Wysoki poziom przedsiębiorczości nie zagwarantował jednak dobrej sytuacji na 
rynku pracy – w 2009 roku stopa bezrobocia wynosiła 14,9%.  Zamość stanowi tak-
że, obok Lublina, ważny ośrodek kulturalny i turystyczny w regionie. Nazywany jest 
„perłą renesansu”, za sprawą unikalnego zespołu architektoniczno-urbanistycznego 
Starego Miasta.  

W początkowym okresie próby wynagrodzenie przeciętne w Zamościu oscylowa-
ło wokół średniego poziom płac w województwie (zob. rysunek 1.37., s. 40), odchyla-
jąc się nieznacznie (od –1,56% w 2005 roku do +6,31% w 2007 roku). W latach 
2002–2009 wynagrodzenie nominalne wzrosło o 56%, do poziomu 3073,4 zł 
w 2009 roku. Okres prognozy wskazuje na dalszy wzrost wynagrodzeń w Zamościu, przy 
czym średnioroczna dynamika wzrostu będzie wyższa od tej w okresie historycznym. 

                                                   
17 Wstępną charakterystykę powiatu miasta Zamość przygotowano na podstawie: www.zamosc.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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Przewiduje się, że wynagrodzenie w cenach bieżących w 2025 roku wyniesie 
7464 zł (co będzie stanowić 109,14% 
średniej wojewódzkiej), zaś w 2050 
będzie to 24 406,4 zł. W całym anali-
zowanym okresie wzrastać wiec bę-
dzie dodatnie odchylenie względne 
od średniego wynagrodzenia w wo-
jewództwie. Zgodnie z predykcją, 
tempo wzrostu wynagrodzeń wynie-
sie w latach 2010–2050 średnio 
4,28% rocznie. Oznacza to, że wyna-
grodzenie wyrażone w cenach stałych 
osiągnie w 2025 roku poziom 4734,6, 
a do ostatniego roku prognozy wzro-
śnie do 12 983,2 zł.  

Udział nakładów inwestycyjnych w Zamościu w łącznej wielkości nakładów pono-
szonych w województwie wahał się w okresie historycznym od 3,9% w 2002 roku do 
2,2% w 2008 roku. Jak wskazują wyniki prognozy długookresowej, udział ten będzie 

ulegał redukcji do 2015 roku. Wyniesie 
wówczas 1,4% i na tym poziomie 
utrzyma się do końca okresu predykcji.  
Prognozy wskazują, że dopiero od 
2015 roku będzie mieć miejsce realny 
wzrost nakładów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach, które wzrosną 
o 0,89% w porównaniu do roku po-
przedniego. Predykcje wielkości nakła-
dów inwestycyjnych wskazują, że 
w 2025 roku wielkość ta, wyrażona 
w cenach bieżących, osiągnie poziom 
129,07 mln zł. Do 2050 roku nakłady 
inwestycyjne wzrosną do 520,7 mln zł. 

Analizując wydatki na inwestycje w kategoriach cen stałych z 2000 roku, szacuje się, że 
w 2025 roku wyniosą one 63,2 mln zł i będą stanowić 93% poziomu z 2008 roku. Spa-
dek ten wynika z zapoczątkowanej w 2008 roku tendencji spadkowej. Wówczas nakłady 
zmniejszyły się o 15,5% w porównaniu do roku poprzedniego, zaś ujemna dynamika 
zmian utrzyma się zgodnie z prognozą do 2014 roku, powodując łączne zmniejszenie 
nakładów o 50% w porównaniu z 2007 rokiem. W horyzoncie 2050 roku nakłady na 
inwestycje w cenach stałych wzrosną do 165,3 mln zł (244% wielkości z 2008 roku).   

 

 
Rys. 1.37. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w Zamościu 

 
Rys. 1.38. Nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach w Zamościu 
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Analizując danych statystycznych oraz predykcji dwóch podstawowych 
zmiennych kształtujących sytuację gospodarczą w podregionie chełmsko-zamojskim 
można zauważyć, że na tle całego województwa lubelskiego wyróżnia się powiat 
grodzki Zamość. Szacuje się, że realne średnioroczne tempo wzrostu wynagrodzeń 
będzie tu  najwyższe w całym okresie stanowiącym horyzont prognozy (przeciętnie 
4,3% rocznie w latach 2010–2050), co będzie przekładać się na wyższe wynagro-
dzenia. Również w Zamościu wynagrodzenia będą o ponad 9% przewyższać poziom 
średniej płacy w województwie, co niewątpliwie będzie determinować sytuację na 
rynku pracy. Zarówno w okresie historycznym, jak i w horyzoncie 2050 roku 
w powiecie zamojskim występuje najniższy poziom płac w podregionie. Zgodnie 
z prognozą, w 2050 roku płace będą na tym obszarze stanowić zaledwie 
82% przeciętnego poziomu wynagrodzeń w województwie. Pod względem tempa 
wzrostu nakładów inwestycyjnych przoduje powiat hrubieszowski. Przewiduje się, że 
nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach będą wykazywać średnioroczną 
dynamikę wzrostu na poziomie 4,08% (w latach 2010–2050), co będzie stanowić 
kluczowy czynnik dla rozwoju przedsiębiorstw. 

1.4. Trendy gospodarcze w podregionie lubelskim18 

Podregion lubelski jest najmniejszym w województwie pod względem liczby 
jednostek terytorialnych – składa się z 41 gmin. Na jego obszarze zamieszkuje jednak 
największa liczba ludności – w 2009 roku było 713 229 mieszkańców podregionu. 
W podregionie lubelskim zaobserwowano najniższą ze wszystkich stopę bezrobocia 
zarejestrowanego, wynoszącą 10,8% (w porównaniu do 12,8% dla województwa). Jest 
to związane z wysokim poziomem przedsiębiorczości oraz przewagą sektora usług 
w strukturze zatrudnienia. W 2009 roku na 10 000 mieszkańców przypadało 
864 przedsiębiorstw, w tym 88 nowo utworzonych. Spośród wszystkich przedsiębiorstw 
97% funkcjonuje w sektorze prywatnym. Usługi rynkowe oraz nierynkowe posiadają 
równy udział w strukturze zatrudnienia (po 26%), pozostała część pracujących 
zatrudnionych jest w przemyśle (21%). Pracujący w rolnictwie indywidualnym stanowią 
26% łącznego zatrudnienia. W powiecie lubelskim wynagrodzenie przeciętne brutto 
było w 2009 roku o 2% wyższe w porównaniu do przeciętnej płacy w całym 
województwie i wyniosło 3136,45 zł.  

                                                   
18 Wstępną charakterystykę podregionu lubelskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące podziału terytorialnego, rynku pracy, podmiotów gospodarczych, wynagrodzeń [data dostępu: 
25.10.2010]. 
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Począwszy od 1999 roku wartość PKB w cenach stałych i bieżących systema-
tycznie rosła. W okresie 1999–2007 realne, średnioroczne tempo wzrostu wynosiło 
3,15%, zaś w kategoriach nominalnych był to wzrost przeciętnie o 6,5% rocznie. 

W 2007 roku wartość PKB wyniosła 
18 767 mln zł (w cenach bieżących). 
Podregion lubelski ma największy 
udział w tworzeniu PKB wojewódz-
twa, który w 2007 roku wyniósł 41,4%. 
W tym czasie miał też miejsce najbar-
dziej gwałtowny wzrost PKB – realne 
tempo wzrostu wyniosło wówczas 
6,9%. W powiecie lubelskim jako je-
dynym w województwie zaobserwo-
wano dodatnie tempo zmian wartości 
PKB w całym okresie historycznym. 
Szacuje się, że do 2025 roku wartość 
PKB w cenach bieżących wzrośnie 

do 56 576 mln zł (PKB w cenach stałych wyniesie w tym czasie 27 711 mln zł, co 
stanowi wzrost o 12 041 mln zł w porównaniu do 2007 roku w ujęciu realnym). Zgod-
nie z prognozą przewiduje się, że w 2050 roku realne PKB wyniesie 68 227 mln zł. 
Szacuje się, że w horyzoncie prognozy tempo wzrostu gospodarczego ustabilizuje się 
i wyniesie średnio 3,54% w latach 2010–2050 (w tym  2,2% w 2010 roku, 3,8% 
w 2025 roku oraz 3,4% w 2050 roku).  

1.4.1. Powiat lubartowski19 

Powiat lubartowski położony jest w północnej części woje-
wództwa. Jego siedzibą jest miasto Lubartów. Charakterystyczną 
cechą powiatu jest jego rolniczy charakter – grunty rolne stanowią 
77%, zaś obszary lasów stanowią ponad 20% powierzchni. W po-
wiecie zatrudnionych jest łącznie ponad 26 000 osób, z tego 61% 
pracuje w rolnictwie, 13% w przemyśle i 26% w usługach. Rolnic-
two oparte jest głównie na produkcji zbóż i ziemniaków. Na koniec 

2009 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 14,9%. Oznacza to, że co dzie-
siąta osoba w wieku produkcyjnym pozostawała bez pracy. Ze względu na dominację 
rolnictwa, powiat lubartowski cechuje się stosunkowo niskim wskaźnikiem przedsię-
biorczości. W 2009 roku zarejestrowanych było 574 przedsiębiorstw na każde 

                                                   
19 Wstępną charakterystykę powiatu lubartowskiego przygotowano na podstawie: www.portal.powiatlubar 
towski.pl [data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów 
gospodarczych [data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 1.39. Produkt krajowy brutto  

w podregionie lubelskim 
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10 000 mieszkańców (w tym 52 nowo utworzonych). Na terenie powiatu występują 
parki krajobrazowe, stanowiąc bazę do rozwoju turystyki i rekreacji.  

W powiecie lubartowskim zanotowano bardzo wysoki wzrost wynagrodzenia prze-
ciętnego (w cenach bieżących) w latach 2002–2009, bowiem wzrosło ono aż o 52,5%, 
z 1682,6 zł do 2566 zł. Wpłynęło to na zredukowanie niekorzystnego odchylenia 

względnego od średniej wojewódzkiej 
o 2,06 p.p. W 2009 roku wynagrodzenie 
w powiecie lubartowskim stanowiło 
wartość 88,75% przeciętnej płacy 
w województwie lubelskim. Zgodnie 
z predykcją, w całym okresie prognozy 
ujemne odchylenie będzie się zmniej-
szać. W 2025 roku wyniesie –10,16%, 
a wynagrodzenie przeciętne w cenach 
bieżących osiągnie wówczas poziom 
6143,8 zł. Ostatnie lata prognozy przy-
niosą dalsze zwiększenie udziału wyna-
grodzenia w powiecie w stosunku do 
województwa, bowiem w 2050 roku 

wyniesie ono 20 120,8 zł (90% średniej krajowej). Porównując realne płace w 2009 roku 
i 2025 roku przewiduje się wzrost o 100,7%. Po 2025 roku przewiduje się, że realne tem-
po wzrostu wynagrodzeń utrzyma się przeciętnie na poziomie 4,25% rocznie, zaś w ostat-
nim roku prognozy wynagrodzenie w cenach stałych osiągnie poziom 10 703,4 zł.  

Na rysunku 1.41. przedstawiono nakłady inwestycyjne ponoszone przez przedsię-
biorstwa w powiecie lubartowskim. Poza rokiem 2007, nakłady inwestycyjne w całym 
okresie historycznym cechowała tendencja wzrostowa. Największa dynamika wzrostu 

została odnotowana w 2008 roku. Wy-
datki na inwestycje wyrażone w cenach 
bieżących w powiecie lubartowskim 
wyniosły wówczas 92,1 mln zł i były 
prawie trzykrotnie większe niż w 2002. 
W ujęciu realnym był to poziom 
74,3 mln zł. Począwszy od 2013 roku 
prognozuje się stałe zwiększanie wyso-
kości wydatków ponoszonych przez 
przedsiębiorstwa na inwestycje. Realne 
tempo wzrostu będzie wzrastać do 
2020 roku (wyniesie wówczas  5,8%), 
po czym nastąpi osłabienie trendu 
i w 2050 roku dynamika wzrostu wynie-
sie 2,95%. W efekcie w 2025 roku na-

 
Rys. 1.40. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w powiecie lubartowskim 

 
Rys. 1.41. Nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach w powiecie  
lubartowskim 
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kłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w ujęciu nominalnym wyniosą 240,9 mln zł 
(w cenach stałych – 118,02 mln zł). W ostatnim roku prognozy nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach w omawianej jednostce terytorialnej wzrosną do 971,8 mln zł 
(w ujęciu realnym 308,5 mln zł). W okresie predykcji nakłady inwestycyjne w powiecie 
będą stanowić przeciętnie 2,5% wydatków inwestycyjnych w województwie lubelskim.   

1.4.1. Powiat lubelski20 

Powiat lubelski obejmuje swym zasięgiem 16 gmin, w tym 
dwie z nich to gminy miejsko-wiejskie (Bełżyce, Bychawa). 
W powiecie występuje stosunkowo niekorzystna struktura na rynku 
pracy – 67% zatrudnienia koncentruje się w sektorze rolniczym, 
12% w przemyśle i tylko 22% w sektorze usługowym. Poza gospo-
darstwami rolnymi, w 2009 roku funkcjonowało w powiecie 
8780 podmiotów gospodarczych (w tym 8460 w sektorze prywat-

nym). Poziom przedsiębiorczości mierzony liczbą przedsiębiorstw przypadających na 
10 000 mieszkańców był jednak niższy przeciętnie w województwie i osiągnął poziom 
608 podmiotów na 10 000 osób (w tym 64 nowo utworzonych). W omawianej jedno-
stce terytorialnej w 2009 roku mieszkały 90 092 osoby w wieku produkcyjnym, z tego 
jedynie 5,7% stanowiły osoby bezrobotne. Jest to najlepszy wynik w całym woje-
wództwie. Jednym z atutów powiatu lubelskiego jest jego umiejscowienie wokół sto-
licy województwa, która ze względu na potencjał gospodarczy i społeczny stanowi 
główny ośrodek rozwoju powiatu lubelskiego ziemskiego.  

Na rysunku 1.42. przedstawione zostały prognozy wynagrodzeń przeciętnych 
w ujęciu nominalnym i realnym 
w powiecie lubelskim. W latach 
2002–2009 obserwuje się powolny 
wzrost wynagrodzeń, który w ujęciu 
nominalnym wyniósł  47,9% (realnie 
był to wzrost o 23,7%). W 2009 roku 
wynagrodzenie wyrażone w cenach 
bieżących wynosiło w powiecie lubel-
skim 2538,6 zł (87,8% średniej płacy 
w województwie). Jak wynika z długo-
okresowych prognoz, przeciętne wyna-
grodzenie miesięczne w cenach bieżą-
cych wzrośnie do 19 585,3 zł (w cenach 
stałych będzie to 10 418,6 zł). Szacuje 

                                                   
20 Wstępną charakterystykę powiatu lubelskiego opracowano na podstawie: www.powiat.lublin.pl [data dostę-
pu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych [data 
dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 1.42. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w powiecie lubelskim 
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się jednak, że dynamika tego wzrostu nie będzie tak duża jak w przypadku wojewódz-
twa lubelskiego, ponieważ prognozuje się wzrost ujemnego odchylenia od średniej 
płacy wojewódzkiej. Zgodnie z predykcją w 2050 roku wynagrodzenie przeciętne 
wyniesie 87,6% przeciętnego wynagrodzenia w województwie. Realne, roczne tempo 
wzrostu płac będzie wykazywać powolny trend rosnący, począwszy od 2026 roku (od 
3,87% w 2026 roku do 4,24% w 2050 roku).  

W 2008 roku nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w powiecie lubelskim 
wynosiły 113 mln zł i były dwukrotnie wyższe niż w roku poprzednim (w cenach bieżą-
cych). Realna roczna dynamika wzrostu wyniosła wówczas 62,9% i była najwyższa 

w całym okresie historycznym. Zgodnie 
z predykcjami przewiduje się, że do 
2025 roku nakłady na inwestycje wzro-
sną do 197,8 mln zł, stanowiąc 2,1% 
wydatków inwestycyjnych w woje-
wództwie. Udział ten będzie ponadto 
niższy o 2,2 p.p. niż w 2002 roku co 
oznacza, że dynamika wzrostu inwesty-
cji w przedsiębiorstwach w powiecie 
będzie niższa niż przeciętnie w woje-
wództwie. Szacuje się, że do końca 
prognozowanego okresu udział ten 
będzie wynosić 2,1%. W 2050 roku 
prognozowane, realne tempo wzrostu 

osiągnie wielkość 2,97%. Porównując jednak nakłady w cenach stałych do 2008 roku, 
oczekuje się 2,7-krotnego wzrostu. Jak wskazują prognozy, w horyzoncie predykcji 
wydatki przedsiębiorstw na inwestycje wyrażone w cenach bieżących osiągną poziom 
794,7 mln zł (w cenach stałych 252,3 mln zł).  

1.4.1. Powiat miasta Lublin21 

Powiat grodzki Lublin stanowi stolicę województwa lubelskiego 
i jest na pierwszym miejscu w regionie pod względem liczby ludności. 
Ze względu na pełnione funkcje, posiada największy potencjał 
gospodarczy w regionie. Spośród wszystkich powiatów województwa 
charakteryzuje go najwyższa aktywność gospodarcza mieszkańców – 
w 2009 roku powstało 115 nowych przedsiębiorstw na każde 
10 000 mieszkańców (w porównaniu do średniej w województwie 

wynoszącej 69 przedsiębiorstw). Analizując strukturę zatrudnienia w Lublinie, 

                                                   
21 Wstępną charakterystykę powiatu miasta Lublin przygotowano na podstawie: www.e-lublin.pl/mapapowiaty/ 
powiaty/lublin.php [data dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, 
podmiotów gospodarczych [data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 1.43. Nakłady inwestycyjne  
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widoczna jest przewaga sektora usługowego. W 2008 roku w usługach rynkowych 
zatrudnionych było 40%, a w usługach nierynkowych – 37% wszystkich pracujących. 
Zaledwie 2% osób pracujących związanych było z rolnictwem. Stopa bezrobocia 
w 2009 roku wyniosła 9,3% i była jedną z najniższych w województwie. Lublin 
charakteryzuje się ponadto jednym z najwyższych w województwie odsetków ludności 
w wieku produkcyjnym, wynoszącym 66,2% ludności ogółem (według stanu na 
31.12.2009). Lublin pełni ponadto funkcję ośrodka naukowego i kulturalnego regionu.  

Zarówno w okresie historycznym, jak i w horyzoncie prognozy wynagrodzenie 
przeciętne w Lublinie kształtowało się na poziomie wyższym niż przeciętna płaca 
w województwie (zob. rysunek 1.44.). Do 2008 roku dodatnie odchylenie od średniej 

wojewódzkiej podlegało tendencji ro-
snącej (z 10,52% do 11%), w 2009 roku 
nastąpił jednak spadek o 1,08 p.p. W tym 
samym okresie przeciętne wynagrodze-
nie nominalne wyniosło 3178,2 zł. 
W cenach stałych z 2000 roku poziom 
ten wynosił 2405,5 zł i był niższy 
o 0,29% w porównaniu do roku po-
przedniego (w ujęciu realnym). Zgodnie 
z predykcją, realne tempo wzrostu wy-
nagrodzeń, po wahaniach w pierwszych 
latach prognozy ustabilizuje się na po-
ziomie 4,25% w ostatnim roku progno-
zy. Wynagrodzenie nominalne wynie-

sie w 2025 roku 7384,6 zł i będzie wyższe o 132% w porównaniu do poziomu 
z 2009 roku. Do 2050 roku wzrośnie do 24 172,6 zł w cenach bieżących (w cenach 
stałych będzie to 12 858,8 zł, czyli o 8174,6 zł więcej niż w 2025 roku). Przewaga 
nad średnią płacą w województwie zmniejszy się w pierwszym okresie prognozy do 
+7,98% w latach 2021–2026, po czym nastąpi ponowny wzrost do +8,11% w ostat-
nim roku predykcji.  

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w Lublinie stanowiły 30,7% nakła-
dów w całym województwie w 2008 roku (zob. rysunek 1.45., s. 47). Przewiduje się, że 
udział ten spadnie o 4 p.p. w okresie prognozy. W 2025 nakłady inwestycyjne wyrażone 
w cenach bieżących wyniosą 2605,9 mln zł, a w 2050 roku wzrosną do 10 231,2 mln zł. 

 
Rys. 1.44. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w Lublinie 
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Oznacza to, że w latach 2008–2050 nakłady na inwestycje w cenach bieżących wzrosną 
8,6 razy. Porównując wydatki inwesty-
cyjne w kategoriach realnych prognozu-
je się, że nakłady w 2050 roku będą 
3,4 razy wyższe niż w 2008. Długo-
okresowa prognoza wskazuje na stabili-
zację realnego tempa wzrostu, które 
w latach 2010–2050 będzie wynosić 
średnio 3,16% rocznie. Jedynie w latach 
2009–2013 przewiduje się spadek wiel-
kości nakładów inwestycyjnych wyra-
żonych w cenach stałych. Ostatecznie 
w ostatnim roku prognozy nakłady 
inwestycyjne w cenach stałych ukształ-
tują się na poziomie 3247,8 mln zł.  

1.4.2. Powiat łęczyński22 

Powiat łęczyński składa się z 6 jednostek terytorialnych – 
5 gmin wiejskich oraz 1 gminy miejsko-wiejskiej (Łęczna). Bardzo 
duże znaczenie dla gospodarki powiatu mają występujące na jego 
terenie złoża węgla kamiennego. Na obszarze powiatu znajduje się 
obszar górniczy kopalni węgla kamiennego Lubelski Węgiel 
„Bogdanka”. Determinuje to strukturę zatrudnienia w powiecie, 
bowiem przemysł skupia 30% wszystkich pracujących. Ważnym 

działem gospodarki powiatu jest także rolnictwo, które skupia 44% zatrudnienia. 
Poziom przedsiębiorczości jest w omawianej jednostce terytorialnej na jednym 
z najniższych poziomów w województwie. W 2009 roku na 10 000 osób przypadało 
506 przedsiębiorstw (w porównaniu do średniej dla województw wynoszącej 724). 
W tym samym okresie stopa bezrobocia rejestrowanego wynosiła 12,1%. Siłą napędową 
gospodarki powiatu jest jednak przemysł wydobywczy, który wpływa na sytuację 
ekonomiczną omawianej jednostki terytorialnej.   

                                                   
22 Wstępną charakterystykę powiatu łęczyńskiego przygotowano na podstawie: www.powiatleczynski.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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Powiat łęczyński wyróżnia się na tle województwa wysokim wynagrodzeniem 
przeciętnym, znacznie przekraczającym średnią województwa. W 2009 roku średnia 
płaca nominalna wynosiła 4 417,2 zł, co o 52,8% przewyższało przeciętne wynagro-

dzenie w województwie. Na przestrze-
ni lat 2002–2009 nastąpił ponadto 
wzrost wynagrodzeń nominalnych 
o 45,1%. Zgodnie z prognozą przed-
stawioną na rysunku 1.46., przewiduje 
się dalszy wzrost płac. W pierwszych 
10 latach prognozy realne tempo wzro-
stu będzie wahać się od 2,79% 
w 2010 roku do 4,33% w 2020 roku. 
W kolejnych latach nastąpi stabilizacja 
dynamiki wzrostu – wynagrodzenia 
w ujęciu realnym będą wzrastać śred-
nio o 4,15% rocznie. Zgodnie z prze-
widywaniami, w całym okresie pre-

dykcji wynagrodzenie pozostanie na bardzo wysokim poziomie. Wyrażone w cenach 
bieżących wyniesie 33 580,2 zł w 2050 roku, zaś w cenach stałych z 2000 roku osią-
gnie poziom 17 863,2 zł. Porównując ostatni rok prognozy i ostatni rok historyczny 
szacuje się, że odchylenie od średniej wojewódzkiej ulegnie zmniejszeniu o 2,6 p.p., 
ale nadal pozostanie na wysokim poziomie. W ostatnim roku prognozy wynagrodze-
nia przeciętne w powiecie łęczyńskim będą wyższe o 50,19% od przeciętnej płacy 
w województwie. 

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w powiecie łęczyńskim również 
kształtują się na dość wysokim poziomie, tworząc 7,5% nakładów ogółem w woje-
wództwie (w 2008 roku wynosiły 290,4 mln zł). Największe realne tempo wzrostu 

zaobserwowano w 2005 roku, gdy 
wystąpił wzrost o 89,16% (nominalnie 
był to wzrost z 83,6 mln zł do 
162,4 mln zł). Jak wynika z długookre-
sowych prognoz, realne tempo wzrostu 
ustabilizuje się jednak i w ostatnich 
latach prognozy nakłady inwestycyjne 
w cenach stałych będą wzrastać śred-
nio o 3,9% rocznie (2025–2050). Pro-
gnozuje się, że w ostatnich latach ba-
danego okresu nakłady na inwestycje 
ponoszone przez przedsiębiorstwa 
w powiecie będą stanowić 6,6% łącz-
nych nakładów w województwie. 

 
Rys. 1.46. Przeciętne wynagrodzenie brutto 

w powiecie łęczyńskim 
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W 2050 roku przewidywany poziom wydatków inwestycyjnych wyniesie 2505,8 mln zł 
(w cenach bieżących). W kategoriach realnych będzie to 3,4-krotność poziomu 
z 2008 roku (795,4 mln zł).  

1.4.3. Powiat świdnicki23 

Położony w południowo-zachodniej części województwa, po-
wiat świdnicki graniczy z pięcioma powiatami: lubelskim grodzkim 
i ziemskim, łęczyńskim, chełmskim i krasnostawskim. W skład 
powiatu wchodzi 5 gmin, w tym jedna gmina miejska (Świdnik) 
oraz 1 miejsko-wiejska (Piaski). Powiat jest położony przy drodze 
krajowej łączącej Lublin z zagranicą, co sprzyja jego rozwojowi. 
Istotne dla całego powiatu jest położenie przy linii kolejowej łączą-

cej Lublin i Świdnik z Warszawą. Powiat cechuje się jednym z najwyższych stopni 
urbanizacji wśród powiatów ziemskich w województwie. Dominującym sektorem 
gospodarki jest tu przemysł, w którym zatrudnionych jest 39% wszystkich pracują-
cych. Dobrze rozwinięty jest też sektor usług, w którym skupione było 27% zatrud-
nienia. Rolnictwo jest jednak ciągle ważnym działem gospodarki, gdyż użytki rolne 
stanowią niecałe 70% powierzchni powiatu. W 2009 roku na terenie powiatu było 
zarejestrowanych 4968 podmiotów gospodarczych, z czego 97% funkcjonuje w sekto-
rze prywatnym. W powiecie zanotowano jednak wyższą w porównaniu do wojewódz-
twa stopę bezrobocia, która w 2009 roku wyniosła  15,1%.  

Na rysunku 1.48. przedstawiono przeciętne wynagrodzenie miesięczne w powie-
cie świdnickim. Można zaobserwować znaczne wahania realnego tempa wzrostu 

w okresie historycznym oraz w pierw-
szych latach predykcji. Przewiduje się, 
że realne tempo wzrostu w okresie 
prognozy wyniesie około 4,28% rocz-
nie. Najwięcej, bo aż o 10,03% wyna-
grodzenia realne wzrosły w 2008 roku. 
W ujęciu nominalnym był to wzrost 
o 14,8%. W ostatnim roku historycz-
nym przeciętna płaca wyrażona w ce-
nach bieżących wynosiła w omawianej 
jednostce terytorialnej 2791,4 zł. Ko-
lejne lata prognozy przyniosą dalszy 
wzrost wynagrodzeń. Przewiduje się, 
że w 2050 roku wynagrodzenie nomi-

                                                   
23 Wstępną charakterystykę powiatu świdnickiego przygotowano na podstawie: www.powiat.swidnica.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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nalne wyniesie 22 175,9 zł, a w cenach stałych z 2000 roku będzie to poziom 
11 796,6 zł. Wzrost płac w okresie historycznym spowodował, że niekorzystne ujem-
ne odchylenie od średniej krajowej ulegało stopniowemu zmniejszaniu (z –8,23% 
w 2002 roku do –3,46% w 2009 roku). Zgodnie z predykcjami, w horyzoncie progno-
zy przeciętne wynagrodzenie w powiecie świdnickim będzie stanowić 99,18% prze-
ciętnej płacy w województwie lubelskim.   

Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w powiecie świdnickim osiągnęły 
wielkość 92,6 mln zł w 2008 roku. Tym samym powiat generował 2,4% nakładów na 
inwestycje w województwie. Udział ten najwyższy był jednak w 2005 roku, kiedy 

wyniósł 4,6%. Zgodnie z predykcjami, 
w horyzoncie prognozy powiat będzie 
miał coraz mniejszą rolę w kształtowa-
niu poziomu nakładów inwestycyjnych 
w województwie – omawiany udział 
ulegnie redukcji do 1,7% w 2050 roku. 
Przewiduje się, że wahania realnego 
tempa wzrostu w okresie historycznym 
zostaną kontynuowane w początko-
wym okresie prognozy (–16,48% 
w 2009 roku do 5,77% w 2027 roku). 
Dopiero po 2027 roku szacowany jest 
powolny spadek dynamiki zmian do 
3,34% w 2050 roku. Średnioroczne 

tempo wzrostu na poziomie 2,56% spowoduje, że w ostatnim roku prognozy nakłady 
inwestycyjne wyrażone w cenach stałych będą wynosić 2,7-krotność poziomu 
z 2008 roku (203,2 mln zł). W kategoriach nominalnych nakłady na inwestycje wzro-
sną z 144,6 mln zł w 2025 roku do 640,2 mln zł w 2050 roku.  

Na tle województwa podregion lubelski wypada bardzo korzystnie. Zarówno 
pod względem powierzchni, jak i liczby jednostek terytorialnych, jest to najmniejszy 
podregion, ale generowany jest tu najwyższy poziom PKB. Zgodnie z prognozą, 
w całym okresie predykcji udział podregionu w tworzeniu produktu regionalnego 
brutto oscylować będzie wokół 41%. Należy podkreślić również, że poziom 
wynagrodzeń przeciętnych jest tu wyższy niż na pozostałych obszarach. 
Zdecydowanie ponad przeciętną wyróżnia się pod tym względem powiat łęczyński, 
w którym przeciętne wynagrodzenie wynosiło w 2009 roku 152,8% średniej płacy 
w województwie. Wyższe niż przeciętne w województwie płace przewiduje się 
również w Lublinie – w horyzoncie prognozy wyższe o około 8% od średniej 
wojewódzkiej. Korzystne zmiany prognozuje się także w powiecie świdnickim, 
bowiem szacowane jest zmniejszenie ujemnego odchylenia od średniej płacy 
w województwie do –0,8% w ostatnim roku prognozy. Powiat świdnicki wyróżnia 
się także pod względem tempa wzrostu nakładów na inwestycje w przedsię-
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biorstwie, co świadczy o korzystnych zmianach i rozwoju przedsiębiorstw. Jak 
wynika z prognozy, średnioroczne realne tempo wzrostu wyniesie tu 3,5%. 

1.5. Trendy gospodarcze w podregionie puławskim24 

Podregion puławski składa się z 52 jednostek terytorialnych, w tym 5 gmin miej-
skich, 40 gmin wiejskich oraz 7 miejsko-wiejskich. Zajmuje łącznie powierzchnię 
5633 km2, na której mieszka 490 019 osób. 20,4% spośród nich to osoby w wieku 
przedprodukcyjnym, 61,6% w wieku produkcyjnym oraz 18% w wieku poprodukcyj-
nym. Pod względem bezrobocia podregion wypada przeciętnie na tle województwa – 
w 2009 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 9 osób pozostających 
bez pracy. Podregion ma charakter rolniczy, bowiem rolnictwo indywidualne koncen-
truje 52% zatrudnienia. W przemyśle pracuje 19% zatrudnionych, a w usługach – 
29%, przy czym występuje przewaga usług nierynkowych nad rynkowymi. W podre-
gionie puławskim odnotowano najniższe miesięczne wynagrodzenie przeciętne 
w całym województwie, wynoszące w 2009 roku 2690,89 zł brutto. Jest ono niższe 
o 15% od średniej płacy w województwie.  Na terenie podregionu były zarejestrowane 
32 624 podmioty gospodarcze (21% wszystkich przedsiębiorstw w województwie). 
Na 10 000 osób przypadało więc 666 przedsiębiorstw, w tym 60 nowo utworzonych.  

W okresie prognozy zarówno produkt krajowy brutto w cenach bieżących, jak 
i w cenach stałych z 2000 roku będzie wykazywać tendencję wzrostową. Zgodnie 

z predykcjami, w 2025 roku PKB 
wzrośnie z 8973 mln zł w 2007 roku 
do 28 030 mln zł (w cenach bieżą-
cych). W ujęciu realnym przeciętne 
roczne tempo wzrostu wyniesie 
w latach 2008–2025 3,4%. Oznacza to, 
że w 2025 roku PKB w cenach stałych 
osiągnie poziom 13 729 mln zł. 
W 2007 roku podregion puławski gene-
rował 19,8% PKB w województwie 
lubelskim. Przewiduje się, że w kolej-
nych latach udział podregionu 
w tworzeniu regionalnego PKB będzie 
wzrastał do 20,5% w ostatnich latach 

prognozy. W okresie historycznym tempo wzrostu PKB wykazywało znaczne waha-
nia. Największy spadek miał miejsce w 2001 roku (realne tempo wzrostu PKB wynio-
sło wówczas –0,7%), zaś w 2003 roku PKB wzrosło o 10,3%. W horyzoncie predykcji 

                                                   
24 Wstępną charakterystykę podregionu puławskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące podziału terytorialnego, rynku pracy, podmiotów gospodarczych, wynagrodzeń [data dostępu: 
25.10.2010]. 
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dynamika zmian wartości produktu regionalnego będzie niewielka. Szacuje się, że po-
czątkowe lata prognozy cechować będzie spadek tempa wzrostu PKB podregionu, które 
w 2009 roku wyniesie zaledwie 1,1%. W latach 2010–2050 realne tempo wzrostu bę-
dzie wynosić średnio 3,64% rocznie. W ostatnim roku prognozy nominalny poziom 
produktu krajowego brutto wyniesie 107 111 mln zł.  

1.5.1. Powiat janowski25 

Powiat janowski, położony w południowo-zachodniej części 
województwa, graniczy na południu z województwem podkar-
packim. 40,5% powierzchni powiatu zajmują jedne z największych 
w Europie kompleksów leśnych – Lasy Janowskie. Powiat ma 
charakter typowo rolniczy. W sektorze tym pracuje 64% wszystkich 
osób zatrudnionych. Systematycznie rozwija się tu przemysł 
drzewny,  na terenie powiatu działa kilkanaście przedsiębiorstw 

związanych z obróbką drewna. W 2008 roku w sektorze przemysłowym zatrudnionych 
było jednak zaledwie 13% wszystkich pracujących. Dominacja sektora rolniczego oraz 
wskaźnik przedsiębiorczości poniżej przeciętnej dla województwa (667 podmiotów 
gospodarczych przypadających na 10 000 mieszkańców powiatu) sprawiły, że 
w 2009 roku stopa bezrobocia wyniosła 14%.  

 Przeciętne wynagrodzenie brutto w ujęciu nominalnym w powiecie janowskim ule-
gało stopniowemu zwiększaniu w całym analizowanym okresie. W 2002 roku kształtowa-
ło się na poziomie 1673 zł, zaś w 2009 roku wyniosło 2358 zł, co stanowiło wzrost o 41%. 

Tempo wzrostu było jednak niższe niż 
w przypadku średniego wynagrodzenia 
w województwie, powodując zwiększe-
nie ujemnego odchylenia z poziomu –
13,8% do –18,5% w okresie historycz-
nym. Szacuje się, że do 2027 roku nieko-
rzystne odchylenie od średniej woje-
wódzkiej będzie się pogłębiać (do –
20,91%), zaś w ostatnich latach progno-
zy przeciętne wynagrodzenie w powiecie 
janowskim będzie stanowić 79,13% 
przeciętnego wynagrodzenia w woje-
wództwie lubelskim. Zgodnie z progno-
zą, przeciętne roczne tempo wzrostu 

wynagrodzeń w ujęciu realnym wyniesie 4,1% w latach 2010–2050. W 2025 roku wyna-

                                                   
25 Wstępną charakterystykę powiatu janowskiego przygotowano na podstawie: powiatjanowski.pl [data dostę-
pu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych [data 
dostępu: 25.10.2010]. 
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grodzenie nominalne osiągnie w omawianej jednostce terytorialnej poziom 5409,8 zł 
(a wyrażone w cenach stałych z 2000 roku będzie wynosić 3431,6 zł). W ostatnim roku 
prognozy wynagrodzenie nominalne wyniesie 17 692,2 zł, natomiast realnie wzrośnie 
ponad 5,3-krotnie w porównaniu z 2009 rokiem i wyniesie 9411,5 zł.  

Działalność inwestycyjna w przedsiębiorstwach w powiecie janowskim nie ma istot-
nego wpływ na wielkość inwestycji w województwie. Może o tym świadczyć niski udział 
nakładów, który w 2008 roku wynosił jedynie 0,6%. W 2008 roku wielkość poniesionych 

nakładów inwestycyjnych ukształtowała 
się na poziomie 21,6 mln zł (w cenach 
bieżących), co realnie w cenach stałych 
stanowiło 17,4 mln zł (o 39% więcej niż 
w 2002 roku). Zgodnie z prognozą, 
w latach 2010–2013 realne tempo zmian 
będzie ujemne, co oznacza, że w wyraże-
niu realnym wielkość nakładów zmniej-
szy się do 16,2 mln zł w 2013 roku. Sza-
cuje się, że dopiero po tym okresie nakła-
dy w cenach stałych z 2000 roku będą 
wzrastać i wyniosą w 2025 roku 
25,2 mln zł (w cenach bieżących będzie 
to 51,5 mln zł). Zgodnie z prognozą, 

w ostatnich latach predykcji nakłady na inwestycje w powiecie janowskim osiągną 0,5% 
wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w województwie i w kategoriach nomi-
nalnych wynosić będą 206,3 mln zł.  

1.5.2. Powiat kraśnicki26 

Powiat kraśnicki usytuowany jest w południowo-zachodniej 
części województwa. Obejmuje on 10 gmin, w tym jedną gminę 
miejską (Kraśnik), będącą siedzibą powiatu. Powiat zmaga się 
z dość dużym bezrobociem, które w 2009 roku wyniosło 16,4%. 
Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 
11,4 osób pozostających bez pracy. W 2009 roku na terenie powiatu 
działało 5499 podmiotów gospodarczych. Na 10 000 mieszkańców 

przypada więc 558 podmiotów, co na tle województwa (724) i pozostałych powiatów 
jest jednym z niższych wskaźników. Największym przedsiębiorstwem funkcjonują-
cym na terenie powiatu jest Fabryka Łożysk Tocznych w Kraśniku, która odgrywa 

                                                   
26 Wstępną charakterystykę powiatu kraśnickiego przygotowano na podstawie: www.powiat-krasnicki.info 
[data dostępu: 25.10.2010]; www.e-lublin.pl/mapapowiaty/powiaty/krasnicki.php [data dostępu: 25.10.2010]; 
GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych [data dostępu: 
25.10.2010]. 
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ważną rolę w tworzeniu polskiego przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Naj-
większa ilość osób znajduje tu zatrudnienie w rolnictwie (53%). W przemyśle i usłu-
gach zatrudnionych jest odpowiednio 22% i 25% wszystkich pracujących. Na uwagę 
zasługuje również fakt, że duże znaczenie dla powiatu ma produkcja warzyw 
i owoców (30% produkcji krajowej malin). 

Wysokość przeciętnych wynagrodzeń brutto w badanym okresie w porównaniu ze 
średnią krajową przedstawia rysunek 1.53. Jedynie w roku  2005 i 2009 odnotowano 

ujemne realne tempo zmian wynagro-
dzeń, które wyniosło odpowiednio  
–1,29% oraz –2,5% w 2009 roku. 
W całym okresie historycznym wyna-
grodzenie w cenach bieżących wzrosło 
jednak o 39%, z 1719,1 zł do 2388,9 zł. 
Pomimo wzrostu wynagrodzeń nomi-
nalnych w omawianym okresie nastąpił 
również wzrost względnego odchylenia 
od średniej płacy dla województwa  
z –11,43% do –17,38%. Szacuje się, że 
w 2025 roku wynagrodzenie przeciętne 
w powiecie kraśnickim będzie stanowić 
79,24% przeciętnej płacy w wojewódz-

twie lubelskim, a w ostatnim roku prognozy będzie to 79,31%. Oznacza to, że wynagro-
dzenie brutto wyrażone w cenach bieżących wzrośnie do 5418,9 zł w 2025 roku oraz do 
17 732,6 zł w 2050 roku. Przewiduje się ponadto, że przeciętny realny wzrost wynagro-
dzeń wyniesie 4,11% rocznie w okresie prognozy.  

 Dwukrotnie w powiecie kraśnickim zaobserwowano ujemną dynamikę zmian 
poziomu nakładów inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach, przy czym był 
to spadek rzędu niecałych 30% 
w ujęciu realnym. W 2008 roku nakła-
dy ponoszone w przedsiębiorstwach na 
inwestycje wyniosły 79,6 mln zł 
(w cenach bieżących), generując 2,1% 
łącznych wydatków inwestycyjnych 
w przedsiębiorstwach w wojewódz-
twie. Jak wynika z długookresowych 
prognoz, do 2025 roku nakłady te wy-
rażone w cenach bieżących wzrosną 
do 178,4 mln zł, a do 2050 roku będą 
wynosić 730,8 mln zł (1,9% poziomu 

nakładów w województwie). Realnie prognozowany wzrost wyniesie 261% na prze-
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strzeni 2008–2050. Oznacza to, że średnioroczne realne tempo wzrostu będzie się 
kształtować na poziomie 3,15%, a nakłady inwestycyjne wyrażone w cenach stałych 
wyniosą w ostatnim roku predykcji 232 mln zł.  

1.5.3. Powiat łukowski27 

Powiat łukowski położony jest w północno-zachodniej części 
województwa lubelskiego, w sąsiedztwie województwa mazo-
wieckiego. Ma on istotne znaczenie komunikacyjne ze względu na 
przebiegającą drogę międzynarodową Berlin–Moskwa na odcinku 
Warszawa–Terespol. Podobnie jak w innych powiatach województwa 
lubelskiego, struktura zatrudnienia w 2008 roku świadczyła 
o dominacji rolnictwa. W sektorze tym zatrudnionych było 56% 

wszystkich pracujących. Pozostałe osoby pracowały w sektorze przemysłowym (17%) 
oraz w usługach (27%). Powiat łukowski charakteryzuje się przeciętną aktywnością 
mieszkańców w rozwoju przedsiębiorczości – w 2009 roku na 10 000 mieszkańców 
przypadało 70 nowo powstałych przedsiębiorstw. Łącznie na koniec 2009 roku 
w powiecie zarejestrowanych było 7274 podmiotów gospodarczych. W porównaniu 
z innymi powiatami zanotowano tu także stosunkowo niską stopę bezrobocia, 
utrzymującą się na poziomie 11,1%. Niski poziom bezrobocia jest częściowo skutkiem 
wysokiego salda migracji i odpływu ludności do dużych miast (np. Lublin, Warszawa).  

Przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie w powiecie łukowskim zostało zo-
brazowane na rysunku 1.55. W okresie 
historycznym można zauważyć stały 
wzrost płac nominalnych z 1611,3 zł do 
2451,3 zł w roku 2009, stanowiąc 84,8% 
średniej dla województwa. Kolejne lata 
prognozy wskazują na dalszy, stały 
wzrost wynagrodzeń, któremu będzie 
towarzyszyć zmniejszenie ujemnego 
odchylenia od średniej wojewódzkiej. 
Zgodnie z prognozą, płace nominalne 
w 2025 roku wzrosną do poziomu 
5860,2 zł (85,69% średniej płacy w wo-

jewództwie), a w 2050 roku osiągną poziom 19 162,6 zł (85,71% średniej). W ujęciu real-
nym największy wzrost wynagrodzeń nastąpi w 2011 roku – płace wzrosną wówczas 
o 5,88%. Okres prognozy wskazuje na realny wzrost wynagrodzeń średnio o 4,24% rocz-
                                                   
27 Wstępną charakterystykę powiatu łukowskiego przygotowano na podstawie: GUS, Rynek pracy 
w województwie lubelskim, Lublin 2009; www.starostwolukow.pl; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczą-
ce rynku pracy, podmiotów gospodarczych [data dostępu: 25.10.2010]. 
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nie. Oznacza to, że poziom wynagrodzeń w cenach stałych w 2050 roku wyniesie w po-
wiecie łukowskim 10 193,7 zł.  

Rozpatrując nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w powiecie łukowskim, 
można zauważyć znaczny wzrost ich wielkości w roku 2007. W tym okresie realne tempo 
wzrostu nakładów wyniosło 209,24% w porównaniu do roku poprzedniego. Nominalnie, 

nakłady inwestycyjne wzrosły z kwoty 
72,8 mln zł w 2006 roku do 234,2 mln zł 
w 2007 roku. W 2008 roku zostały jed-
nak zmniejszone do 127,5 mln zł. Pro-
gnozuje się, że dodatnie realne tempo 
wzrostu powróci od 2011 roku (wyniesie 
wówczas 10,74%), ale w horyzoncie 
prognozy jego dynamika będzie coraz 
mniejsza. W latach 2010–2050 przewi-
dywane średnioroczne tempo wzrostu 
nakładów wyrażonych w cenach stałych 
ukształtuje się na poziomie 4,5%. 
W efekcie, w 2025 roku nakłady inwe-
stycyjne w przedsiębiorstwach wyrażone 

w cenach stałych z 2000 roku wyniosą w powiecie łukowskim 201,15 mln zł (w cenach 
bieżących – 410,69 mln zł), co będzie stanowić prawie dwukrotność poziomu z 2008 ro-
ku. W ostatnim roku prognozy nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach wzrosną do 
528,4 mln zł w ujęciu realnym (nominalnie – 1664,57 mln zł). 

1.5.4. Powiat opolski28 

Powiat opolski składa się 7 gmin, wśród których dwie to gminy 
miejsko-wiejskie (Opole Lubelskie i Poniatowa). Podstawą gospo-
darki omawianego powiatu jest rolnictwo. Rolniczy charakter po-
wiatu sprawia, że istotne znacznie ma też przemysł związany 
z przetwórstwem spożywczym, m.in. przetwórstwo owoców, wa-
rzyw i chmielu. W 2008 roku przeciętne zatrudnienie (łącznie 
z rolnictwem indywidualnym) wynosiło w powiecie 18 977 osób, 

w tym 69% w sektorze rolniczym. Udział zatrudnienia w przemyśle i usługach wyno-
sił odpowiednio 9% i 22%. Na koniec 2009 roku w powiecie działało ponad 
3500 przedsiębiorstw, w tym 3332 w sektorze prywatnym. Skala bezrobocia osiągnęła 
jednak w 2009 roku rozmiary większe niż średnio w województwie – stopa bezrobocia 

                                                   
28 Wstępną charakterystykę powiatu opolskiego przygotowano na podstawie: www.opole.lublin.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 1.56. Nakłady inwestycyjne  

w przedsiębiorstwach w powiecie łukowskim 



57 

wynosiła 16,8%. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 
12 osób bezrobotnych.  

Analizując przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w powiecie opolskim 
można zauważyć, iż w latach 2002–2009 wynagrodzenia nominalne wzrastały prze-
ciętnie w tempie 2,85% rocznie. W 2002 roku przeciętne wynagrodzenie w cenach 

bieżących wynosiło 1775,1 zł, zaś 
w 2009 roku już 2579,5 zł, co stanowi-
ło wzrost o 45%. Zmiana ta była jed-
nak niższa niż w całym województwie, 
co wpłynęło na pogłębienie odchylenia 
względnego o 2,24 p.p. w okresie hi-
storycznym. W świetle prognozy, do 
2025 roku niekorzystne odchylenie od 
średniej wojewódzkiej pogłębi się do  
–10,9%. Dopiero od 2030 roku tenden-
cja ta ulegnie odwróceniu i w ostatnim 
roku prognozy wynagrodzenie nomi-
nalne wyniesie 19 930,2 zł (89,14% 
przeciętnej płacy w województwie). 

Predykcje wynagrodzeń w ujęciu realnym zakładają, że w 2025 roku płace osiągną 
poziom 3864,9 zł i będą prawie dwukrotnie wyższe od poziomu z 2009 roku.  Po ro-
ku 2025 średnioroczne realne tempo wzrostu wynagrodzeń będzie rosnąć (z 3,87% 
w 2026 roku do 4,24% w 2050 roku), a wynagrodzenie wyrażone w cenach stałych 
z 2000 roku wyniesie 10 602 zł w ostatnim roku prognozy.  

Okres od 2002 do 2008 obfitował 
w liczne wahania wielkości nakładów 
inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. 
Najwyższa dynamika realnego wzro-
stu miała miejsce w 2003 roku – 
155,4% oraz w 2006 roku – 117,8%. 
W 2008 roku nakłady na inwestycje 
w cenach bieżących osiągnęły poziom 
42,7 mln zł (co oznaczało wzrost 
o 292% w porównaniu z 2002 ro-
kiem). Ta korzystna tendencja wzro-
stowa zostanie utrzymana w całym 
okresie predykcji. Szacuje się, że 
przeciętne realne tempo wzrostu wy-

niesie 4,06% rocznie w latach 2010–2050. Oznacza to, że w 2025 roku nakłady 
w cenach stałych wzrosną do 75,7 mln zł (wzrost o 120% w porównaniu do 
2008 roku). W horyzoncie prognozy szacuje się, że nakłady w ujęciu realnym będą 
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stanowić 5,8-krotność poziomu z 2008 roku. Dzięki dynamicznemu wzrostowi na-
kładów w przedsiębiorstwach w powiecie opolskim, wzrośnie również ich udział 
w ogólnym poziomie wydatków inwestycyjnych w przedsiębiorstwach w wojewódz-
twie, z 1,1% w 2008 roku do 1,6% w horyzoncie predykcji. W 2025 roku progno-
zowany poziom nakładów inwestycyjnych w cenach bieżących będzie wynosić 
154,7 mln zł, zaś w 2050 roku będzie to 630,05 mln zł.  

1.5.5. Powiat puławski29 

Powiat puławski jest położony w środkowo-zachodniej części 
województwa lubelskiego. Obejmuje swym zasięgiem 11 gmin, 
w tym 1 gminę miejską (Puławy – będącą siedzibą powiatu) oraz 
2 gminy miejsko-wiejskie (Nałęczów i Kazimierz Dolny). Ważną 
rolę w powiecie odgrywa rolnictwo, ponieważ grunty rolne zajmują 
tu ponad 60% powierzchni. W sektorze rolniczym zatrudnionych 
jest 33% wszystkich pracujących. Pozostała część osób pracujących 

zatrudniona jest w usługach (40%) oraz w przemyśle (27%). W sektorze przemysłowym 
największe znaczenie mają Zakłady Azotowe Puławy SA – największe przedsiębiorstwo 
w branży nawozowo-chemicznej w Polsce oraz dostawca na rynkach światowych. 
W zakresie poziomu przedsiębiorczości, powiat puławski wypada powyżej przeciętnej 
na tle województwa. W 2009 roku na 10 000 mieszkańców powiatu przypadało 
819 podmiotów gospodarczych, zaś stopa bezrobocia wyniosła 10,3% i była niższa niż 
przeciętnie w województwie.  

Jak wynika z rysunku 1.59. (patrz s. 59), przeciętne miesięczne wynagrodze-
nie wzrosło do poziomu 3178,3  zł w 2009 roku (w cenach bieżących), co stano-
wiło wzrost aż o 52,2% w porównaniu do roku 2002. Jednocześnie odchylenie 
względne od średniej wojewódzkiej osiągnęło wartość +9,93%. Okres prognozy 
wskazuje na dalszy wzrost wynagrodzeń w powiecie puławskim. Przewiduje się, 
że w roku 2025 wyniosą one 7613,1 zł  (co będzie stanowić 111,3% średniej 
płacy w województwie lubelskim), zaś w 2050 roku wartości te wzrosną do poziomu 
24 886,9 zł, stanowiąc taki sam odsetek średniej wojewódzkiej jak w roku 2025. 

                                                   
29 Wstępną charakterystykę powiatu puławskiego przygotowano na podstawie: www.pulawy.powiat.pl [data 
dostępu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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W całym analizowanym okresie realne tempo wzrostu wynagrodzeń w powiecie 
puławskim było dodatnie, najmniejszy 
wzrost na poziomie 0,29% zanotowa-
no w 2003 roku. Przewiduje się, że do 
2026 roku realne tempo wzrostu bę-
dzie wykazywać niewielkie wahania 
od 3,74% w 2010 roku do 3,88% 
w 2026 roku. Po tym okresie progno-
zuje się stopniowe zwiększenie dyna-
miki wzrostu płac do wartości 4,24% 
w ostatnim roku prognozy. Wówczas 
wynagrodzenie wyrażone w cenach 
stałych osiągnie poziom 13 238,8 zł 
(ponad 5,5-krotny wzrostu w stosunku 
do 2009 roku). 

W powiecie puławskim wystąpiły w latach 2002–2008 znaczne wahania wyso-
kości nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach. Największą realną dynamikę 
wzrostu zanotowano w 2003 roku, gdy wydatki na inwestycje w cenach stałych 

wzrosły o 149,95% w porównaniu do 
roku poprzedniego. Ten gwałtowny 
wzrost spowodował, że udział w na-
kładach poniesionych w całym woje-
wództwie zwiększył się z 8,7% do 
21% w 2003 roku. Kolejne lata przy-
niosły dalsze wahania realnego tempa 
wzrostu, ale już o mniejszej amplitu-
dzie. Szacuje się, że w okresie pro-
gnozy dynamika wzrostu ulegnie wy-
hamowaniu do 3,05% w 2050 roku. 
W 2008 roku nakłady inwestycyjne 
w cenach bieżących osiągnęły poziom 
300,2 mln zł, a zgodnie z prognozą 

wzrosną do 2954,25 mln zł w roku 2050. Rozpatrując nakłady inwestycyjne 
w przedsiębiorstwach w kategoriach realnych, prognozuje się wzrost o 287% na 
przestrzeni 2008–2050. Szacuje się, że nakłady inwestycyjne w cenach stałych 
w ostatnim roku prognozy stanowić będą 7,7% nakładów na inwestycje poniesio-
nych w województwie lubelskim.  
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1.5.6. Powiat rycki30 

Powiat rycki leży w północno-zachodniej części województwa 
lubelskiego. Od zachodu powiat sąsiaduje z województwem mazo-
wieckim. Podstawową gałęzią gospodarki jest tu sektor rolniczy, 
w którym pracuje 47% wszystkich zatrudnionych (stan na 2009 rok). 
Na obszarze powiatu znajdują się także zasoby gazu ziemnego i ropy 
naftowej oraz niewielkie złoża węgla brunatnego. Sektor przemy-
słowy gromadzi 19% pracujących, a w usługach pracuje  34% osób 

mających zatrudnienie. W 2009 roku na terenie powiatu ryckiego funkcjonowało 
3709 podmiotów gospodarczych, co w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców daje 
636 przedsiębiorstw. Powiat cechuje się niższą od przeciętnej stopą bezrobocia, która 
w 2009 roku wyniosła 11,7%. W tym samym okresie na 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypadało niecałe 7 osób pozostających bez pracy. Powiatowi 
przypisana jest ponadto ważna rola w układzie komunikacyjnym województwa, ze 
względu na przebiegającą drogę ekspresową Warszawa–Hrebenne (granica Polski). 

 W okresie próby (2002–2009) przeciętne wynagrodzenie brutto wyrażone w ce-
nach bieżących wzrosło z 1715,9 zł do 2533,1 zł (wzrost o 47,6%). Począwszy od 
2002 roku obserwuje się jednak stałe zwiększanie ujemnego odchylenia względnego 

wynagrodzeń od średniej płacy w wo-
jewództwie. Oznacza to, że dynamika 
wzrostu wynagrodzeń przeciętnych 
w omawianym powiecie jest mniejsza 
niż w całym województwie. W latach 
2002–2009 średnioroczne realne tempo 
wzrostu wynagrodzeń wynosiło 3,07%. 
Zgodnie z prognozą, wynagrodzenie 
nominalne wzrośnie do kwoty 5975,2 zł 
w 2025 roku oraz do 19 547,6 zł 
w 2050 roku. Po 2025 roku ujemne od-
chylenie od średniej płacy wojewódzkiej 
ulegnie niewielkiemu zmniejszeniu 
(o 0,06 p.p.). Analizując wynagrodzenia 

w ujęciu realnym prognozuje się, że w ostatnim roku predykcji  ukształtują się na średnim 
poziomie 10 398,5 zł. Płace realne w powiecie ryckim będą wzrastać w latach  
2010–2050 w średniorocznym tempie 4,21%.  

                                                   
30 Wstępną charakterystykę powiatu ryckiego przygotowano na podstawie: www.ryki.powiat.pl [data dostę-
pu: 25.10.2010]; GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rynku pracy, podmiotów gospodarczych 
[data dostępu: 25.10.2010]. 
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Nakłady inwestycyjne w przedsiębiorstwach w powiecie ryckim stanowiły zaledwie 
1% nakładów w całym województwie w 2008 roku. Przewiduje się, że udział ten pozosta-
nie na niezmienionym poziomie w całym okresie prognozy. W 2008 roku nakłady inwe-

stycyjne w cenach bieżących wyniosły 
w powiecie 37,4 mln zł. Zgodnie z pro-
gnozą, w 2025 roku nakłady na inwesty-
cje wyrażone w cenach bieżących wy-
niosą już 92,1 mln zł, a w cenach stałych 
będzie to 45,1 mln zł (co oznacza realny 
wzrost o 49,5% w porównaniu z ro-
kiem 2008). W ostatnim roku predykcji 
prognozowana wielkość wydatków na 
inwestycje w cenach bieżących wyniesie 
362,5 mln zł. Porównując kategorie 
realne przewiduje się, że w 2050 roku 
będą wynosić 3,8-krotność nakładów 
z 2008 roku. Po wahaniach realnego 

tempa wzrostu zaobserwowanego w okresie historycznym (w tym wzrost o 95% 
w 2004 roku) nastąpi stabilizacja w długim okresie. Przeciętnie nakłady wyrażone w ce-
nach stałych będą wzrastać o 3,27% każdego roku.  

Analizując wyniki prognoz dla podregionu puławskiego, można zaobserwować, że 
na tle całego podregionu pozytywnie wyróżnia się jedynie powiat puławski. 
Przewidywany poziom przeciętnych płac w powiecie łukowskim i kraśnickim 
w horyzoncie prognozy będzie o ponad 20% niższy od przeciętnego wynagrodzenia 
w województwie. Niewiele mniejsze odchylenie, rzędu 12–14% szacowane jest dla 
powiatu ryckiego i łukowskiego. Jedynie w powiecie puławskim poziom płac 
przekracza średnie wynagrodzenie w województwie (w 2009 roku o 9,9%) i zgodnie 
z prognozą trend ten zostanie utrzymany w całym analizowanym okresie (+11,3% 
w 2050 roku). Oznacza to, że średnioroczne realne tempo wzrostu wynagrodzeń 
wyniesie 4,25% rocznie w tym powiecie, co jest najwyższą dynamiką w całym 
podregionie. Pod względem poziomu rozwoju przedsiębiorstw i ponoszonych w nich 
nakładów inwestycyjnych, przewiduje się, że najwyższy poziom wydatków z tym 
związanych poniosą przedsiębiorstwa funkcjonujące na terenie powiatu puławskiego 
(ponad 2950 mln zł w 2050 roku), a także na terenie powiatu łukowskiego (ponad 
1660 mln zł w 2050 roku). Będzie to stanowiło odpowiednio 7,7% oraz 4,4% łącznych 
nakładów inwestycyjnych ponoszonych w województwie lubelskim. Pod względem 
tworzenia PKB, podregion puławski nie ma znacznego udziału w województwie. 
Zgodnie z prognozą, w ostatnich latach predykcji jego udział będzie wynosić 20,5%, co 
stawia go na trzeciej pozycji wśród wszystkich podregionów.  
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Podsumowanie prognoz trendów gospodarczych 

W powyższym rozdziale przedstawione zostały kluczowe trendy gospodarcze 
istotne z punktu widzenia rozwoju rynku pracy dla osób w wieku niemobilnym. Na 
znpodstawie prognoz długookresowych możliwe jest zobrazowanie sytuacji ekono-
micznej w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego w horyzoncie 
2050 roku, a jednocześnie delimitacja obszarów o największych możliwościach roz-
woju. Określenie stopnia i dynamiki tego rozwoju umożliwiały predykcje produktu 
krajowego brutto, nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach, poziomu wyna-
grodzeń oraz kosztów związanych z zatrudnieniem.  

Największy udział w tworzeniu regionalnego PKB ma podregion lubelski, który 
w 2007 roku tworzył 41,4% produktu regionalnego brutto. Również w horyzoncie 
prognozy wyróżniony podregion będzie charakteryzować się najwyższym poziomem 
PKB (214 922 mln zł w 2050 roku). Przewiduje się, że najniższy poziom zaobserwo-
wany zostanie w podregionie bialskim (65 722 mln zł w ostatnim roku prognozy). 

Wynagrodzenia w województwie lubelskim kształtują się na poziomie poniżej 
średniej krajowej. W 2009 roku przeciętne wynagrodzenie brutto w województwie 
wyniosło 2891,3 zł i stanowiło 92,1% średniej płacy w Polsce. Szacuje się, że do 
2050 roku udział ten wzrośnie do 93,4%. Fakt, że w regionie występują niskie wyna-
grodzenia, jest silnie związany z poziomem rozwoju gospodarczego mierzonym PKB 
per capita. Wynosił on w 2008 roku w przybliżeniu 70%31 w stosunku do całego kra-
ju. Jak wynika z długookresowych prognoz, najniższe wynagrodzenie wystąpi 
w 2050 roku w powiecie janowskim, stanowiąc 79,1% średniej płacy w województwie 
(oraz 73,9% średniej krajowej). Z kolei najwyższy poziom płac przewiduje się w po-
wiecie łęczyńskim. Zgodnie z prognozami, korzystna tendencja zostanie utrzymana 
w całym okresie predykcji i w 2050 roku przeciętne wynagrodzenie w powiecie bę-
dzie o ponad połowę wyższe niż średnia w województwie (150,2% przeciętnej płacy 
w województwie lubelskim). Jest to zasługa przede wszystkim Lubelskiego Węgla 
„Bogdanka” – jednego z liderów na rynku producentów węgla kamiennego w Polsce. 

Zróżnicowanie przestrzenne widoczne będzie również w poziomie nakładów in-
westycyjnych. W 2008 roku różnica między powiatem o największych (Lublin) oraz 
najmniejszych (powiat janowski) wydatkach inwestycyjnych w przedsiębiorstwach 
wynosiła aż 1169,5 mln zł. Przewiduje się, że tendencje te zostaną utrzymane 
i w ostatnim roku predykcji wydatki na rozwój przedsiębiorstw w Lublinie sięgną 
10,2 mld zł, zaś w powiecie janowskim jedynie 206 mln zł. Największe nakłady inwe-
stycyjne w województwie lubelskim związane będą z sektorem przemysłowym, zaś 
najszybszym tempem wzrostu nakładów inwestycyjnych będą się charakteryzować 
przedsiębiorstwa w sektorze usług rynkowych.  

                                                   
31 GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące rachunków regionalnych [data dostępu: 13.12.2010]. 
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Analizując poziom kosztów związanych z zatrudnieniem można zauważyć, że 
najbardziej kosztochłonny sektor w 2009 roku to usługi nierynkowe. Szacuje się jed-
nak, że w horyzoncie predykcji koszty zatrudnienia wystąpią w usługach rynkowych, 
co jest bezpośrednio związane z ciągłym rozwojem tego sektora.  

Przedstawione predykcje wskazują na powolny rozwój województwa lubel-
skiego. Świadczą o tym m.in. prognozowane dodatnie realne tempo wzrostu produktu 
regionalnego brutto czy poziomu wynagrodzeń. Jak wynika z prognoz długo-
okresowych, PKB per capita w województwie w 2050 roku będzie wynosić zaledwie 
70,1% w stosunku do całego kraju. Stabilna sytuacja jest przewidywana również 
w przypadku relacji województwa do Polski pod względem poniesionych nakładów 
inwestycyjnych – przewidywany jest wzrost udziału z 2,89% w 2008 roku do 2,91% 
w 2050 roku. Zgodnie z przewidywaniami, tempo rozwoju w regionie będzie jednak 
zbyt niskie, a co za tym idzie, utrudniona będzie możliwość dorównania lepiej 
rozwiniętym regionom Polski. 
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Rozdział 2 
Prognoza popytu na pracę osób w wieku niemobilnym 

Rynek pracy jest szczególnym obszarem, na którym koncentrują się zagadnienia 
dotyczące zatrudnienia, bezrobocia, polityki społecznej. Wielkość podaży i popytu na 
pracę, stopa bezrobocia, wiek i struktura zawodowa osób pozostających bez pracy 
dostarczają istotnych informacji o niedopasowaniach strukturalnych. Popyt na pracę to 
zgłaszane przez pracodawców zapotrzebowanie na pracowników, przy czym wyróżnić 
można popyt zrealizowany (liczba pracujących, czyli miejsca pracy obsadzone) oraz 
popyt niezrealizowany (wolne miejsca pracy). Na potrzeby badania łączny popyt na 
pracę został aproksymowany przez liczbę pracujących, powiększoną o liczbę wolnych 
miejsc pracy. Wielkość popytu na pracę determinowana jest m.in. przez koszty za-
trudnienia pracowników (wysokość płac i obciążeń podatkowych), wydajność ich 
pracy oraz przez popyt na produkty będące wynikiem pracy. Ponadto duże znacznie 
ma stan koniunktury gospodarczej (zarówno bieżący, jak i oczekiwany w przyszłości).  

W 2009 roku ogólna liczba pracujących w Polsce wyniosła 10 309 500 osób32, 
z tego województwo lubelskie generowało 4% zatrudnienia (najwięcej, bo aż 18,6% 
przypadało na województwo mazowieckie). Zapotrzebowanie na pracę osób w wieku 
niemobilnym na terenie województwa lubelskiego będzie charakteryzować malejąca 
tendencja na przestrzeni lat objętych analizą. Wielkość popytu niezrealizowanego 
w 2009 roku sięga 65 800 osób33. Najmniejszą liczbę wolnych miejsc pracy odnotowano 
w województwie podlaskim (1,8%) oraz w województwie świętokrzyskim (1,7%). 
W tym zakresie region lubelski wykazuje 2,9% ogólnopolskiego zapotrzebowania na 
pracowników. 

Niniejszy rozdział ma na celu przedstawienie prognozowanego popytu na pracę 
osób w wieku niemobilnym34. Identyfikacja stopnia dyskryminacji osób w wieku po-
wyżej 45 lat na rynku pracy (poprzez określenie wielkości zapotrzebowania na pracę) 
jest istotnym czynnikiem, umożliwiającym podejmowanie działań zaradczych.  

Predykcje kształtowania się popytu na pracę osób powyżej 45. roku życia 
opracowane zostały na szczeblu powiatowym, dzięki czemu uzyskane wyniki mają 
charakter lokalny. Kierunki i dynamika zmian zapotrzebowania na pracowników 
w wieku niemobilnym w poszczególnych powiatach zaprezentowano w dekompozycji 
na sekcje Polskiej Klasyfikacji Działalności (z 2004 roku). Dopełnieniem badania są 

                                                   
32 GUS, Popyt na pracę w 2009 roku, tabl. 24 [data dostępu: 19.11.2010]. 
33 Ibidem, tabl. 25 [data dostępu: 19.11.2010]. 
34 Przez wiek niemobilny rozumie się przedział wiekowy zawierający się w wieku produkcyjnym 
i obejmujący osoby, które nie są już chętne do zmiany miejsca pracy, dokształcania lub przekwalifikowa-
nia się w celu zmiany stanowiska. Przedział wieku niemobilnego określony jest jako: 45–59 dla kobiet 
oraz 45–64 lat dla mężczyzn. 
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predykcje liczby wolnych miejsc pracy, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
powyżej 45. roku życia. 

Przeprowadzone prognozy wolnych miejsc pracy i łącznego popytu na 
pracowników w wieku niemobilnym pozwalają na identyfikację obszarów woje-
wództwa, charakteryzujących się określoną sytuacją na rynku pracy. Ponadto 
wyodrębnienie w ramach każdego powiatu dziedzin gospodarki, w których 
przewidywany jest największy spadek lub wzrost zapotrzebowania na pracowników, 
pozwala na bardziej efektywne planowanie działań związanych z przeciwdziałaniem 
bezrobociu osób powyżej 45. roku życia.  

Analiza przestrzenna i czasowa wskazuje na zmiany zgłaszanego zapotrzebowa-
nia w poszczególnych powiatach w latach 2009–2050 w poszczególnych sektorach 
ekonomicznych. 

Na podstawie rysunku 2.1. można stwierdzić, że popyt na pracę osób w wieku 
niemobilnym w rolnictwie w 2009 roku był największy w południowo-centralnej czę-
ści województwa lubelskiego. Pod względem liczby miejsc pracy szczególnie wyróż-
niają się dwa powiaty: tomaszowski 
(204 miejsca) i bialski (186 miejsc). 
W dalszej kolejności znajduje się 
powiat lubelski (150 miejsc). Oprócz 
tego jeszcze trzy powiaty cechowało 
zapotrzebowanie na pracę osób 
w wieku niemobilnym przekraczające 
100 osób: hrubieszowski (123 osoby), 
chełmski (119 osób) oraz biłgorajski 
(118 osób). Na drugim końcu zesta-
wienia znajdują się dwa miasta na 
prawach powiatu: Biała Podlaska 
(15 osób) i Chełm (14 osób). Wśród 
miast wyróżnia się Lublin, który zna-
mionuje stosunkowo duże zapotrze-
bowanie na pracę w rolnictwie dla 
osób w wieku niemobilnym (73 osoby). Ponadto kilku powiatom niewiele zabrakło, aby 
zakwalifikować się do najwyższej kategorii na mapie podziału terytorialnego: włodaw-
skiemu i parczewskiemu (popyt na pracę wynoszący 87 osób) oraz krasnostawskiemu 
(85 osób). 

W oparciu o dokonane prognozy oczekuje się, że na przestrzeni analizowanych lat 
spadnie zapotrzebowanie na pracę osób w wieku niemobilnym w rolnictwie na terenie 
Lubelskiego (zob. rysunek 2.2., s. 66). Przewiduje się, że w 2050 roku liczba miejsc pracy 
wyniesie łącznie 1412. Oznacza to redukcję względem 2009 roku (1900 miejsc) o 25,7%. 

 
Rys. 2.1. Popyt na pracę osób w wieku  
niemobilnym w rolnictwie w 2009 roku 
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Przewiduje się, że powiaty chełmski oraz zamojski przestaną kwalifikować się do 
najwyższej kategorii, ponieważ prognozowane zapotrzebowanie na pracę spadnie 

w nich do stanu poniżej 90 osób 
(odpowiednio do 84 oraz 79 osób). 
Zgodnie z wynikami predykcji ko-
lejność powiatów o największym 
popycie nie ulegnie zmianie. Nadal 
najwięcej miejsc pracy zostanie od-
notowanych w powiatach: toma-
szowskim (165), bialskim (139) oraz 
lubelskim (112). Ponadto do naj-
wyższej kategorii liczbowej można 
jeszcze przyporządkować powiat 
hrubieszowski (94 miejsca) oraz 
powiat biłgorajski (92 miejsca). 
Szacuje się, że najmniejszym zapo-
trzebowaniem na pracę w sektorze 
rolniczym będą charakteryzować się 

powiaty grodzkie: Biała Podlaska (8), Lublin (9), Chełm (12) oraz łęczyński (25). 
W sektorze przemysłowym w 2009 roku zdecydowanie największy popyt na pracę 

osób w wieku niemobilnym został odnotowany w Lublinie. Zgłaszane w nim zapotrze-
bowanie wynosiło 9806 osób (22,2% 
łącznego zapotrzebowania sektora 
przemysłowego w całym wojewódz-
twie). Na tle pozostałych powiatów 
wyróżnia się jeszcze powiat puławski 
z liczbą 3645 miejsc pracy dla osób 
w wieku powyżej 45 lat. Ponadto do 
najwyższej kategorii liczbowej kwali-
fikują się jeszcze następujące obszary: 
świdnicki (2619 miejsc), biłgorajski 
(2471 miejsc), łęczyński (2258 miejsc) 
oraz kraśnicki (2183 miejsc). Do naj-
wyższej klasy nie mógł już zostać 
przyporządkowany powiat łukowski 
z liczbą oferowanych miejsc pracy na 
poziomie 1966. Do tej samej kategorii 
liczbowej należą również miasto Za-
mość (1678) i Biała Podlaska (1559) oraz powiat lubelski (1655). Z kolei niskim zapo-
trzebowaniem na pracę osób w wieku niemobilnym cechuje się 6 powiatów: chełmski, 

 
Rys. 2.2. Popyt na pracę osób w wieku niemo-

bilnym w rolnictwie w 2050 roku 

 
Rys. 2.3. Popyt na pracę osób w wieku  
niemobilnym w przemyśle w 2009 roku 
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parczewski, włodawski, hrubieszowski, janowski oraz opolski. Liczba osób potrzeb-
nych do pracy w tych powiatach rozciąga się kolejno od 492 do 723 osób. 

 Analizując uzyskane wyniki 
predykcji, można stwierdzić, że zapo-
trzebowanie na pracę w przemyśle 
osób należących do niemobilnej kate-
gorii wiekowej zostanie zredukowane. 
W 2050 roku łączny popyt na pracę 
wyniesie 37 149 osób, co stanowi 
jedynie 84,6% poziomu z roku 2009. 
Według prognoz, największym zapo-
trzebowaniem nadal charakteryzować 
się będzie powiat grodzki Lublin 
(7798 osób). Przewiduje się, że grupa 
powiatów przynależących do najwyż-
szej kategorii liczbowej zostanie ogra-
niczona o powiat kraśnicki (1736 osób). 
Z kolei liczba powiatów charakteryzu-

jąca się najmniejszym zapotrzebowaniem na pracę w przemyśle nie ulegnie zmianie. 
Nadal większość z nich będzie skupiona wzdłuż pasa rozciągającego się we wschodniej 
części województwa lubelskiego. 

Popyt na pracę osób w wieku niemobilnym w usługach rynkowych w roku 2009 
skupia się przede wszystkim w miastach powiatowych. Spośród nich wyróżnia się Lu-
blin, który generuje w sumie 41% 
całkowitego zapotrzebowania na 
terenie województwa lubelskiego 
w omawianym sektorze (18 183 
miejsca pracy). Jest to ponad sze-
ściokrotnie więcej niż w przypadku 
drugiego w kolejności miasta Za-
mość (2980 miejsc). Ponadto wyso-
kim zapotrzebowaniem na pracę 
w sektorze usług rynkowych charak-
teryzują się następujące powiaty: 
puławski (2712 osób w wieku niemo-
bilnym), Biała Podlaska (2170 osób), 
Chełm (2050 osób) oraz powiat bial-
ski (1811 osób). Analizując rozkład 
przestrzenny omawianego zjawiska 
można stwierdzić, że powiaty umiejscowione w centralno-wschodniej części wojewódz-
twa cechuje najmniejszy popyt na pracę danej grupy wiekowej: parczewski (296), chełm-

 
Rys. 2.4. Popyt na pracę osób w wieku  
niemobilnym w przemyśle w 2050 roku 

 
Rys. 2.5. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w usługach rynkowych w 2009 roku 
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ski (423) oraz włodawski (420). Następnie, podążając w kierunku zachodnim, liczba ofe-
rowanych przez pracodawców miejsc pracy stopniowo wzrasta. Wyjątek stanowi powiat 
janowski, w którym popyt na pracę w przemyśle jest znacznie mniejszy niż w otaczają-
cych go jednostkach terytorialnych (455 osób). 

 Analiza prognozy na rok 2050 pokazuje, że całkowite zapotrzebowanie na pracę 
osób w wieku niemobilnym na terenie województwa lubelskiego będzie tylko nie-

znacznie różnić się od poziomu 
odnotowanego w roku 2009. Suma-
ryczna liczba oferowanych miejsc 
pracy we wszystkich powiatach 
wyniesie 42 740, co stanowi war-
tość jedynie o 3,8% mniejszą niż 
w ostatnim roku historycznym. 
Miasto Lublin nadal będzie cecho-
wać się największym zapotrzebowa-
niem na pracę osób w danej kategorii 
wiekowej, przy czym zapotrzebowa-
nie to wzrośnie jeszcze o 186 osób 
względem 2009 roku. Jak widać na 
rysunku 2.6., liczba powiatów kwali-
fikujących się do najwyższej katego-
rii nie ulegnie zmianie. Jednak 
w niższych kategoriach szacuje się, 

że cztery powiaty zmienią swoje przyporządkowanie: opolski, kraśnicki i tomaszowski 
zostaną zakwalifikowane do niższej klasy, a świdnicki do wyższej.  

 Sektor usług nierynkowych 
w województwie lubelskim gene-
ruje największe zapotrzebowanie na 
pracę osób w wieku niemobilnym 
spośród wszystkich omawianych 
gałęzi gospodarki. W 2009 roku 
popyt ten sięga 53 605 osób, co 
stanowi 37,2% całkowitego popytu 
zarejestrowanego w województwie. 
Powiaty oferujące największą 
liczbę miejsc pracy układają się 
wzdłuż pasa rozciągającego się 
(w zachodniej części wojewódz-
twa) z północy na południowy 
wschód. Wśród nich wyróżnia się 
Lublin z zapotrzebowaniem na 

 
Rys. 2.6. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w usługach rynkowych w 2050 roku 

 
Rys. 2.7. Popyt na pracę osób w wieku  
niemobilnym w usługach nierynkowych 

w 2009 roku 
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pracę osób w wieku niemobilnym znacznie przekraczającym wartości odnotowane dla 
pozostałych jednostek terytorialnych. Wynosi ono 16 900 osób, czyli 31,5% ogólnego 
popytu sektora usług nierynkowych w całym województwie. Kolejne powiaty przypi-
sane do najwyższej kategorii pod względem popytu na pracę charakteryzują znacznie 
mniejsze wartości, w tym m.in.: 2794 osób w Zamościu, 2661 osób w powiecie pu-
ławskim oraz 2309 osób w Chełmie. Większość jednostek terytorialnych  (9)  cechuje 
liczba oferowanych miejsc pracy w przedziale 1000–1050. Do najniższej kategorii 
zostały przyporządkowane jedynie trzy powiaty: parczewski (745 oferowanych 
miejsc), włodawski (932 miejsc) oraz janowski (995 miejsc).  

Szacuje się, że w roku 2050 na terenie województwa lubelskiego zapotrzebowanie 
na pracę osób w wieku niemobilnym w sektorze usług nierynkowych spadnie względem 
roku 2009 o 11,11%. Ponadto zostanie znacznie zredukowana liczba powiatów należą-

cych do najwyższej kategorii licz-
bowej. Szacuje się, że z ośmiu jed-
nostek terytorialnych, które odno-
towano w 2009 roku, w 2050 roku 
pozostaną jedynie trzy: powiat pu-
ławski, Zamość oraz Lublin. Ten 
ostatni, pomimo zmniejszenia zapo-
trzebowania na pracę osób w wieku 
niemobilnym o 1499 osób, zwięk-
szy udział w ogólnym popycie na 
pracę w sektorze usług nierynko-
wych omawianego województwa 
o 0,8 p.p.. W pozostałych powia-
tach przyporządkowanych do naj-
wyższej klasy wielkość popytu na 
pracę wyniesie odpowiednio 2309 
oraz 2388 miejsc. Do grupy powia-

tów o najniższej wartości rozpatrywanego popytu dołączą jeszcze powiaty: łęczyński 
(941 osób w wieku 45+ potrzebnych do pracy) oraz świdnicki (995 osób). Powiatem 
oferującym najmniejszą liczbę stanowisk w omawianej grupie będzie powiat par-
czewski (dla 622 osób). Z kolei rozpatrując skalę redukcji względem ostatniego roku 
historycznego, największe ubytki przewiduje się dla powiatów: włodawskiego 
(o 20,2%), krasnostawskiego (o 19,7%) oraz miasta Chełm (o 18%). 

 
Rys. 2.8. Popyt na pracę osób w wieku  
niemobilnym w usługach nierynkowych 

w 2050 roku 



70 

2.1. Popyt na pracę osób powyżej 45. roku życia z uwzględnieniem 
sekcji PKD w rolnictwie i przemyśle 

Lubelszczyzna jest regionem o charakterze rolniczym, o czym świadczy duża 
powierzchnia użytków rolnych (użytki rolne stanowią 62,7% powierzchni regionu). 
Słabą stroną tego obszaru jest jednak niekorzystna struktura gospodarstw rolnych, 
posiadających niewielką powierzchnię użytków rolnych i co za tym idzie, mających 
trudności z samodzielnym utrzymaniem się z produkcji rolnej35. Sektor przemysłowy 
koncentruje natomiast 18% pracujących w gospodarce. Przemysł województwa skupia 
3,6% krajowego zatrudnienia36 i dostarcza 2,6% ogólnej wartości produkcji sprzedanej 
przemysłu37. Jednym z głównych gałęzi przemysłu jest przemysł spożywczy.  

Rozpatrując wielkość zapotrzebowania na pracę osób powyżej 45. roku życia 
w rolnictwie i przemyśle (zob. rysunek 2.9.), można zauważyć powolny spadek 
w okresie prognozy. Najmniejszy popyt na pracę notuje się w rolnictwie i rybactwie 

(sekcje A, B) – w 2009 roku wynosił 
on 1900 osób (1,3% łącznego popytu 
na pracę). Szacuje się, że w długim 
okresie zapotrzebowanie w tej grupie 
zmniejszy się o około 488 osób, w 2050 
stanowić będzie 26-procentową reduk-
cję względem 2009 roku. Największa 
zmiana popytu na pracę widoczna była 
w budownictwie (sekcja F), gdzie 
w latach 2005–2008 wystąpił wzrost 
zapotrzebowania na pracę o 41% 
(wzrost z 5710 osób w 2005 roku do 
8042 osób w 2008 roku). Trend rosną-
cy, ale o zdecydowanie słabszej dyna-

mice, utrzyma się w pierwszych latach prognozy, osiągając poziom 8439 osób 
w 2014 roku. W perspektywie długookresowej będzie miało miejsce odwrócenie tej 
tendencji – w 2050 roku zapotrzebowanie na pracowników powyżej 45. roku życia 
w budownictwie stanowić będzie 90% stanu z 2009 roku i wyniesie 7356 osób. W ca-
łym analizowanym okresie największe zapotrzebowanie na pracę zgłaszane będzie 
w sekcjach związanych z przemysłem. Jego udział w ogólnym popycie na pracę wynosił 
25% w 2009 roku i utrzyma się na poziomie około 23% do końca okresu prognozy.  

                                                   
35 GUS, Rolnictwo w województwie lubelskim w 2009 roku, Lublin 2010 [data dostępu: 29.11.2010]. 
36 GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dot. rynku pracy [data dostępu: 29.11.2010]. 
37 GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dot. przemysłu i budownictwa [data dostępu: 29.11.2010]. 

 
Rys. 2.9. Popyt na pracę osób w wieku nie-

mobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w województwie lubelskim 
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 Zapotrzebowanie na pracę wśród osób w wieku niemobilnym na przestrzeni 
wszystkich analizowanych lat jest najmniejsze w rolnictwie (sekcje A i B). Przeciętnie 
stanowi około 3% (3,5% w 2009 roku) łącznego popytu na pracę i oscyluje wokół war-

tości 157 osób. W okresie prognozowa-
nym przewiduje się występowanie tren-
du malejącego o niewielkiej dynamice. 
Spowoduje on redukcję liczby osób 
w 2050 roku (względem 2009 roku) 
o 25,3%, czyli o 47 osób. W przypadku 
sekcji C, D i E ubytek procentowy bę-
dzie mniejszy, rzędu 16,7% (194 oso-
by). Najmniejszą redukcję szacuje się 
dla sekcji F (budownictwo). Wyniesie 
ona niecałe 6%, jednak porównując ze 
sobą pierwszy rok historyczny oraz 
ostatni prognozowany przewiduje się 
przyrost o 110,8% (ze 109 do 231 osób). 

Związane jest to z gwałtownym zwiększeniem popytu na pracę w pierwszych latach obję-
tych analizą historyczną (o  52% w 2006 roku oraz o 38% w 2007 roku). Popyt niezreali-
zowany w przemyśle osiągnął maksimum w 2007 roku (24 osoby), a w 2050 roku 
przewiduje się jego wartość na poziomie 9 osób. 

Na terenie miasta Biała Podlaska popyt na pracę osób w wieku niemobilnym 
w rolniczych sekcjach A i B kształtuje się na marginalnym poziomie (przeciętnie około 
0,23% całkowitego popytu w Białej Podlaskiej).  W okresie historycznym zapotrzebo-

wanie to podlegało znacznym fluktu-
acjom (w 2006 roku nastąpiła redukcja 
o 37,5%, w 2007 roku przyrost o 72,8% 
oraz w 2009 roku ponownie spadek 
65%). Szacuje się, że w perspektywie 
prognozy trend będzie kontynuował 
tendencję malejącą, jednak w znacznie 
bardziej stabilny sposób (przeciętna 
roczna redukcja wyniesie około 1,56%). 
Ostatecznie w 2050 roku popyt na pracę 
w omawianych sekcjach wyniesie 
8 osób (19% stanu z roku 2005). Nato-
miast w sekcjach C, D, E ubytek 
w analogicznym okresie sięgnie jedynie 

18,7% (z 951 do 774 osób). Linia trendu widoczna na rysunku 2.11. jest bardzo wygła-
dzona, co świadczy o braku gwałtownych zmian (średnio –0,61% rocznie). Wyjątkiem 
są jedynie lata 2006 i 2007, kiedy odnotowano zmiany rzędu –4,8% oraz 8,6%. Z kolei 

 
Rys. 2.10. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie bialskim 

 
Rys. 2.11. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w Białej Podlaskiej 
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w przypadku sekcji F (budownictwo) początkowo zaobserwować można silną tendencję 
wzrostową (o 55% na przestrzeni lat historycznych, czyli z 364 do 564 osób). Założenia 
prognozy wskazują, że trend ten będzie kontynuowany do roku 2014 (610 osób), po 
czym ulegnie odwróceniu. Redukcja będzie trwać już do końca horyzontu prognozy, 
jednak wartość wyjściowa z 2005 roku nie zostanie zniwelowana (prognozowany na rok 
2050 poziom to 524 osoby). 

W sekcji F w powiecie biłgorajskim na przestrzeni lat historycznych zarejestrowa-
no bardzo znaczące wahania poziomu popytu na pracę wśród osób w wieku niemobil-
nym. W 2006 roku nastąpił spadek liczby osób o 18,7%, a następne dwa lata odznaczyły 

się przyrostami kolejno o 49,5% oraz 
o 16,7%. W 2009 roku ponownie na-
stąpiła redukcja, rzędu 13%. W per-
spektywie 40 lat prognozy nie przewi-
duje się więcej wahań poziomu zapo-
trzebowania na pracę o takiej skali. 
Przeciwnie, będą one marginalne (oko-
ło –0,22% rocznie). Zestawiając ze sobą 
ostatni rok historyczny oraz ostatni 
prognozowany, ubytek liczby osób 
wyniesie 8,8% (15 osób). W tym sa-
mym przedziale czasowym w sekcjach 
C, D, E zapotrzebowanie na pracę zma-
leje o 7,7% (o 176 osób), a w sekcjach 

A, B o 22% (26 osób). W powiecie biłgorajskim na kształtowanie się całkowitego popy-
tu na pracę w decydującym stopniu wpływają sekcje C, D, E, generujące przeciętnie 
40,17% ogólnego zapotrzebowania. Zdecydowanie mniejsze znaczenie mają sekcje A, 
B (1,8%) oraz F (2,9%). 

Powiat chełmski charakteryzuje znaczny przyrost zapotrzebowania na pracę 
w okresie historycznym w sekcji F (licz-
ba osób zwiększyła się ponad trzykrot-
nie, z 21 do 67). Jednak rezultaty postę-
powania prognostycznego nie wskazują 
na możliwość kontynuacji tej tendencji. 
W horyzoncie 40 lat predykcji szacuje się, 
że zapotrzebowanie będzie powoli spadać 
(rocznie o około 0,4%) i w 2050 roku 
osiągnie poziom 57 osób, czyli o 14,6% 
mniej niż w 2009 roku. W pozostałych 
sekcjach również wystąpi redukcja zapo-
trzebowania na pracowników w tym 
okresie: o 33,5% w sekcjach A+B oraz 

 
Rys. 2.12. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym  w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie biłgorajskim 

 
Rys. 2.13. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym  w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie chełmskim 
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o 28,6% w sekcjach C+D+E. Przewiduje się, że przemysł w 2050 roku stanowić będzie 
19% w ogólnym popycie na pracę, a liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 4. 

Rysunek 2.14. przedstawia kształtowanie się popytu na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w Chełmie w sekcjach rolnictwa i przemysłu. Wynika z niego, że najwięk-
sze zapotrzebowanie na pracowników występuje w sekcjach przemysłowych C, D, E 

(przeciętnie na 880 osób). Stanowi ono 
średnio 16,1% łącznego popytu na 
pracę w Chełmie. Maksymalny poziom 
popytu przypada na rok 2007 (1312 
osób), a minimalny szacuje się na 
rok 2050 (755 osób). Przeciętne roczne 
tempo spadku oscyluje wokół 0,93% 
na przestrzeni wszystkich analizowa-
nych lat, a porównując ze sobą ostatni 
rok historyczny oraz ostatni progno-
zowany redukcja zapotrzebowania 
sięga 29% (z 1063 osób do 755). 
W przypadku sekcji A, B rozpatrywane 
wartości są niewielkie. Największy 

spadek popytu nastąpił w roku 2009 (z 19 do 14 osób). Na przestrzeni lat prognozo-
wanych nie przewiduje się znaczących zmian (w 2050 roku zapotrzebowanie wyniesie 
12 osób). Dla sekcji F najniższy odnotowany poziom zapotrzebowania przypada na 
rok 2005 (254 osoby). Następne trzy lata przyniosły aprecjację popytu do maksymal-
nego poziomu 369 osób, po czym w 2009 roku zapoczątkowany został trend malejący. 
Będzie on trwał do końca prognozy, skutkiem czego w 2050 roku przewiduje się za-
potrzebowanie rzędu 272 osób. Sekcja F w 2050 roku stanowić będzie 5,5% całkowi-
tego popytu na pracę w powiatowym mieście Chełm, a cały przemysł łącznie 20,9% 
(redukcja względem 2009 roku o 2,7 p.p.). 

 Powiat hrubieszowski to obszar, 
w którym stosunkowo dużą rolę od-
grywają sekcje rolnicze (A i B). Sta-
nowią one przeciętnie w całym anali-
zowanym okresie około 4,06% (3,97% 
w 2050 roku) ogólnego popytu na pra-
cę osób w wieku 45+. Jest to więcej 
niż w odniesieniu do sekcji budownic-
two (F), gdzie średni udział wynosi 
jedynie 2,35%. W przypadku sekcji C, 
D, E udział znacznie zmalał na prze-
strzeni lat historycznych (z 23% do 
18,5%). Przewiduje się, iż w horyzoncie 

 
Rys. 2.14. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym  w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w Chełmie 

 
Rys. 2.15. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie hrubieszowskim 
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prognozy ulegnie jeszcze redukcji do 17,2% (2050 roku). Biorąc pod uwagę procentową 
redukcję popytu na pracę między 2009 a 2050 rokiem, największy spadek przewiduje 
się dla sekcji F, czyli o 30,2% (o 23 osoby). Wielkość popytu niezrealizowanego mak-
symalne rozmiary osiąga w 2007 roku (13 osób), a w końcowym okresie predykcji 
ustabilizuje się na poziomie 5 osób. 

 Na terenie powiatu janowskiego największy wzrost zapotrzebowania na pracę 
odnotowano w sekcji F w historycznym przedziale czasowym (o 75% w latach 
2005–2009, czyli z 80 do 140 osób). W perspektywie początkowych lat prognozy 

przewiduje się jeszcze zwiększenie 
zapotrzebowania do 153 osób (lata 
2016–2019). Następnie popyt zacznie 
podlegać powolnej redukcji (średnio 
o 0,06% w prognozowanym przedziale 
czasowym), osiągając w 2050 roku 
poziom 137 osób.  W przypadku sekcji 
C, D, E przewiduje się, że ubytek bę-
dzie bardziej znaczący. Zestawiając ze 
sobą pierwszy rok historyczny oraz 
ostatni prognozowany wyniesie, 47% 
(z 758 do 401 osób). Średnie zapotrze-
bowanie na poziomie 476 osób stanowi 
22% (20,4% w 2050 roku) całkowitego 

popytu w powiecie janowskim. Jednak w początkowych latach relacja ta była znacznie 
większa (maksymalny poziom odnotowano w 2007 roku – 38,6%). Spadek liczby 
miejsc pracy dla osób w wieku niemobilnym dotyczy również sekcji A i B, czyli 
z 40 osób w 2009 roku do 32 osób w 2050 roku (redukcja o 21,87%). Szacuje się, że 
popyt niezrealizowany w 2050 roku w przemyśle wyniesie 4 osoby. 

Popyt na pracę w powiecie kra-
snostawskim (we wszystkich sekcjach 
przedstawionych na rysunku 2.17.) 
w horyzoncie predykcji będzie podlegał 
redukcji. Proces ten w największym 
stopniu dotknie rolnicze sekcje A, B 
(spadek o 52%, czyli ze 108 osób 
w 2005 roku do 52 osób w 2050 ro-
ku). Także w przypadku sekcji C, D, 
E ubytek będzie znaczny, rzędu 39,2% 
(z 1590 do 966 osób). W obu katego-
riach największa dynamika spadku 
przypada na rok 2006 (odpowiednio 
o 16,35% oraz o 17,44%). Natomiast 

 
Rys. 2.16. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie janowskim 

 
Rys. 2.17. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie krasnostawskim 
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odmienną tendencję zaobserwowano w sekcji F, gdzie w roku 2006 nastąpił przyrost 
o 21,5%, a w roku 2007 aż o 75%. Jednak spadek zapotrzebowania na pracę powró-
cił już w 2008 roku (o 24,5%). Założenia prognozy wskazują na kontynuację ten-
dencji spadkowej. Przeciętna dynamika spadku na przestrzeni lat prognozowanych 
oscylować będzie wokół 0,5% rocznie. Ostatecznie przewiduje się w roku 2050 za-
potrzebowanie na pracowników z sekcji budownictwo rzędu 58 osób (o 16 więcej 
niż w 2005 roku). 

Na terenie powiatu kraśnickiego największą dynamikę zmian odnotowano w sekcji 
F w okresie historycznym. W roku 2008 nastąpił wzrost zapotrzebowania na pracowni-
ków budownictwa o 76,9% (215 do 380 osób). Jednak poziom ten nie został utrzymany 

i już w roku następnym doszło do re-
dukcji o 34%. Przewiduje się, iż w per-
spektywie 40 lat prognozy utrzyma się 
tendencja spadkowa, jednak w znacznie 
mniej gwałtownym stopniu (przeciętna 
dynamika wyniesie 0,16% rocznie). 
Zestawiając ze sobą rok 2009 i 2050, 
zakłada się redukcję popytu rzędu 6,5% 
(o 16 osób). W sekcjach A i B ubytek 
wyniesie 13 osób w analogicznym okre-
sie, jednak w ujęciu względnym ozna-
cza to redukcję o 18,2% (z 74 do 
61 osób). Największy spadek zapotrze-
bowania szacuje się dla przemysłowych 

sekcji C, D, E (o 22,3%, czyli z 1932 do 1502 osób). Zapoczątkowały go znaczne ubytki 
w historycznym przedziale czasowym (–9,3% w 2006 roku, –6,6% w 2008 roku oraz –
10% w 2009 roku). Dla okresu objętego predykcją zakłada się jednak mniejsze natęże-
nie zjawiska (przeciętnie –0,6% rocznie). 

 W powiecie lubartowskim zapo-
trzebowanie na pracę osób w wieku 
niemobilnym w sekcjach C, D, E 
w całym rozpatrywanym okresie podle-
ga systematycznej redukcji. Wyjątek 
stanowią jedynie rok 2007 (przyrost 
o 3,77%) oraz rok 2009 (o 6,2%). We 
wszystkich pozostałych latach zakłada 
się występowanie ujemnej dynamiki 
wzrostu popytu (przeciętnie roczne 
ubytki na poziomie 0,5% w horyzoncie 
czasowym objętym predykcją). Taka 
tendencja determinuje na koniec pro-

 
Rys. 2.18. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym  w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie kraśnickim 

 
Rys. 2.19. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie lubartowskim 
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gnozy redukcję względem pierwszego roku historycznego o 32,6% (z 1392 do 
938 osób), a względem roku 2009 o 19,15% (z 1160 osób). Sekcje C, D, E stanowić 
będą w 2050 roku 25,%  ogólnego zapotrzebowania na pracę w powiecie lubartowskim. 
Pod tym względem sekcja F generuje 6,9% całkowitego popytu, a sekcje A, B 1,92%. 
W sekcji budownictwo przewiduje się wystąpienie znacznego wzrostu zapotrzebowania 
zgłaszanego ze strony pracodawców (o 56% porównując rok 2005 z 2050, czyli ze 161 
do 252 osób).  

Rok 2009 znamionuje znaczny spadek zapotrzebowania na pracę w sekcjach A, B 
na terenie powiatu lubelskiego (o 20,6%). Wyniki postępowania prognostycznego wska-
zują, że tendencja spadkowa będzie występować również w okresie predykcji. Jednak 

tempo zmian będzie stopniowo ulegać 
zmniejszaniu (–2,4% w 2010 roku, –2% 
w 2011 roku, –1,86% w 2012 roku) 
i w okresie 2027–2031 spadnie niemal 
do zera. Następnie ubytki ponownie 
zaczną się pogłębiać i dla 2050 roku 
szacuje się dynamikę na poziomie  
–0,84% względem roku poprzedniego. 
Opisane procesy ostatecznie determi-
nują zmniejszenie popytu na pracę na 
przestrzeni wszystkich analizowanych 
lat o 37,6%. W tym samym okresie 
w sekcjach C, D, E ubytek wyniesie 
jedynie 3%, a sekcja F odnotuje przy-

rost zapotrzebowania o 21,33%. Na przestrzeni lat 2009–2050 w budownictwie nastą-
pi spadek popytu na pracę o 1,6%. W sekcjach C, D, E redukcja wyniesie 10,7%, 
a w sekcjach rolniczych 25%. Szacowany popyt niezrealizowany w przemyśle w koń-
cowym okresie predykcji wynosić będzie 9 osób. 

 Powiatowe miasto Lublin cechuje 
się znikomym udziałem sekcji A, B 
(przeciętnie tylko 0,07% całkowitego 
popytu, a w 2050 roku 0,02%) 
w kształtowaniu zapotrzebowania na 
pracę osób w wieku niemobilnym. 
Ponadto jest to najmniejsza wartość ze 
wszystkich powiatów województwa 
lubelskiego. Także sekcje C, D, E od-
grywają stosunkowo niewielką rolę 
w zapotrzebowaniu ogółem (średnio 
12,4% oraz 11,7% w 2050 roku). 
Z kolei budownictwo wyróżnia się pod 

 
Rys. 2.20. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w powiecie lubelskim 

 
Rys. 2.21. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach rolnictwa  
i przemysłu w Lublinie 
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tym względem pozytywnie na tle innych powiatów (7%). W sekcji tej przewiduje się 
również znaczny przyrost liczby miejsc pracy oferowanych przez pracodawców. Sza-
cuje się, że w 2050 roku będzie ich 2920, czyli o 48,6% więcej niż w 2005 roku 
(1965 miejsc). Założenia predykcji wskazują na bardzo duży spadek zapotrzebowania 
w sekcjach A, B, rzędu 94,5% (ze 163 osób w 2005 roku do 9 osób w 2050 roku). 
Ponadto sektor przemysłowy w mieście Lublin znamionuje największa liczba wolnych 
miejsc pracy dla osób w wieku niemobilnym. Maksymalny poziom odnotowano 
w 2007 roku (196 osób), po czym nastąpił spadek do 47 osób. Prognozowany popyt 
niezrealizowany w 2050 roku wyniesie 80 osób (32,26% całego województwa). 

 Przeważającą część całkowitego popytu na pracę w powiecie łęczyńskim generują 
sekcje C, D, E (przeciętnie 52%). Najmniejsza liczba miejsc pracy oferowanych przez 
pracodawców zarejestrowana została w roku 2006 (1781), po czym w roku następnym 
miał miejsce znaczny przyrost, rzędu 10% oraz w roku 2009 o 12%. Pomimo że wyniki 

postępowania prognostycznego wskazu-
ją na tendencję spadkową zapotrzebo-
wania na pracę, to jednak jej niska dy-
namika (około 0,27% rocznie na prze-
strzeni lat objętych predykcją) nie spo-
woduje zmniejszenia popytu poniżej 
poziomu wyjściowego z roku 2005 
(jedynie do 1964 osób). Nie można tego 
powiedzieć o rolniczych sekcjach A, B, 
gdzie przewidywany spadek w całym 
omawianym okresie wyniesie 13,3%, 
a względem roku 2009 16% (ubytek 
5 osób). Największa redukcja w całym 
analizowanym przedziale czasowym 
przypada na sekcję F, gdzie popyt na 

pracę osób w wieku 45+ w roku 2050 będzie odpowiadać jedynie 28,3% stanu z roku 
2005. W głównej mierze determinowane jest to przez bardzo duży spadek popytu 
w roku 2008, czyli o 78,8% (z 210 do 45 osób). Pomimo wzrostu liczby oferowanych 
przez pracodawców miejsc pracy w początkowym okresie prognozy do 81 osób 
(2012 roku), kolejne lata, zgodnie z założeniami prognozy, będą cechować się tendencją 
malejącą o przeciętnej dynamice oscylującej wokół 0,8%. 
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Popyt na pracę osób w wieku niemobilnym w sekcjach A, B w powiecie łukowskim 
na przestrzeni lat podlega trendowi malejącemu. Największe zmiany procentowe zareje-
strowano w 2006 roku (–7,4%) oraz w 2009 roku (–16,8%). W perspektywie prognozy nie 

przewiduje się tak znaczących spadków, 
a przeciętna dynamika będzie oscylować 
wokół –0,3% rocznie. Implikuje to re-
dukcję oferowanych przez pracodawców 
miejsc pracy o 11,6% (porównując 
ostatni rok historyczny z ostatnim pro-
gnozowanym). W analogicznym prze-
dziale czasowym dla sekcji C, D, E pro-
gnozuje się ubytek zapotrzebowania 
o 14,36% (z 1688 do 1446 osób). Z kolei 
w tym czasie w sekcji F przewiduje się 
przyrost popytu na pracę w rozpatrywa-
nej kategorii wiekowej o 9 osób (w ca-
łym analizowanym okresie o 52,7%, 

czyli o 99 osób). Wielkość popytu niezrealizowanego w sektorze przemysłowym przewi-
duje się dla 2050 roku na 10 osób.  

Na terenie powiatu opolskiego najmniejsze zapotrzebowanie na pracę osób 
w wieku 45+ cechuje sekcję F (budownictwo). Na przestrzeni analizowanych lat sek-
cja ta generuje średnio tylko 0,47% łącznego popytu na pracę w omawianym powie-

cie. Jednakże na początku analizy hi-
storycznej udział ten był większy 
(1,5% w 2005 roku). Znaczny spadek 
danej proporcji spowodowany był 
przede wszystkim przez 62-procentową 
redukcję popytu w 2008 roku (z 35 do 
13 osób). Odmiennie kształtuje się 
zapotrzebowanie w sekcjach rolni-
czych (A, B). Początkowo wystąpił 
w nich znaczny wzrost zapotrzebowa-
nia na pracę (z 22 w 2005 roku do 
32 osób w 2009 roku). W 2013 roku 
wyniki predykcji wskazują na osią-
gniecie przez popyt maksymalnego 

poziomu 35 osób. W dalszych latach predykcji zapotrzebowanie będzie stopniowo 
spadać do 32 osób w 2050 roku. Przekłada się to na przyrost na przestrzeni wszystkich 
analizowanych lat o 39,8%. W przypadku sekcji C, D, F w tym samym przedziale 
czasowym zmiany okażą się niewielkie (przyrost o 3,9% z 634 do 659 osób). 
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Rolnicze sekcje A, B w powiecie parczewskim generują stosunkowo duże zapo-
trzebowanie na pracę osób w wieku niemobilnym w województwie lubelskim 
(w 2050 roku 4,9% całkowitego popytu w tym powiecie). Jest to wynik niemal iden-

tyczny jak w przypadku sekcji budow-
nictwo (F). Obie grupy znamionuje 
również bardzo zbliżona tendencja 
spadkowa, charakteryzująca się średnią 
roczną dynamiką na poziomie około 
0,46%. Także przy zestawieniu ze sobą 
roku 2009 oraz 2050, szacowane wy-
niki niewiele się różnią (–23,2% 
w sekcjach A, B oraz –22,35% w sek-
cji F). W przypadku sekcji C, D, E 
przewidywana redukcja w tym samym 
przedziale czasowym będzie miała 
mniejsze rozmiary w ujęciu procento-
wym (o 16,4%, czyli z 426 do 356 

osób). Ogólne zapotrzebowanie na pracę w przemyśle w 2050 roku (422 osoby) sta-
nowić będzie 30,9% całkowitego zapotrzebowania w powiecie. Popyt niezrealizowany 
w sektorze przemysłowym powiatu parczewskiego, jak wykazuje prognoza, jest nie-
znaczny i w 2050 roku wyniesie 3 osoby. 

Powiat puławski wyróżnia się na tle innych jednostek terytorialnych woje-
wództwa lubelskiego wysokim zapotrzebowaniem na pracę w sekcji F (średnio 

11% całkowitego popytu generowa-
nego w powiecie). Jednakże na po-
czątku okresu historycznego udział 
ten był znacząco mniejszy (7,9% 
w 2005 roku). Kolejne lata przynio-
sły jego aprecjację związaną z inten-
sywnym zwiększeniem liczby miejsc 
pracy oferowanych przez pracodaw-
ców (z 691 w 2005 roku do 965 
w 2009 roku, czyli o 39,65%). Prze-
widuje się, że w roku 2014 poziom 
zapotrzebowania osiągnie maksimum 
(1023 osoby) i od tego momentu bę-
dzie podlegał stopniowej redukcji (do 

888 osób w 2050 roku). Oznacza to spadek popytu względem 2009 roku o 8%. Na 
ten sam przedział czasowy w przypadku sekcji C, D, E przypada redukcja zapo-
trzebowania o 19%, a w sekcjach A, B o 23,4%. Maksymalna liczba wolnych 
miejsc pracy została odnotowana w 2007 roku (41 miejsc), po czym nastąpiła silna 
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redukcja tej wartości w roku następnym (do 14 miejsc). Szacuje się, że w ostatnim 
roku prognozy popyt niezrealizowany wyniesie 15 osób. 

W przeciwieństwie do opisanego powyżej powiatu puławskiego na terenie 
powiatu radzyńskiego sekcja budownictwo (F) w niewielkim stopniu wpływa na 
kształtowanie się ogólnego popytu na pracę w danej jednostce podziału terytorial-

nego. Średni udział w całkowitym 
zapotrzebowaniu oscyluje wokół 2% 
i jest niewiele większy niż w przypad-
ku rolniczych sekcji A, B (1,16%). 
Przeciętne zapotrzebowanie na osoby 
w wieku niemobilnym w tych sekcjach 
kształtuje się na poziomie odpowied-
nio: 64 osoby oraz 36 osób. W sekcji F 
maksymalny popyt szacowany jest na 
lata 2013–2018 (67 osób), po czym 
pod wpływem powolnej redukcji 
w kolejnych latach prognozy omawiane 
zapotrzebowanie wyniesie 60 osób 
w 2050 roku. W przypadku sekcji A, B 

punkt kulminacyjny odnotowano w roku 2006 (74 osoby), w wyniku 75-procentowego 
przyrostu względem roku ubiegłego (42 osoby). Jednak już w 2007 roku doszło do ko-
lejnego znacznego ubytku (do 38 osób). Dla roku 2050 przewiduje się zapotrzebowanie 
rzędu 32 osób. Zdecydowanie mniejszymi fluktuacjami cechują się sekcje C, D, E. Sza-
cuje się, iż ubytek oferowanych miejsc pracy między rokiem 2009 a 2050 wyniesie je-
dynie 1,3%. 

Na terenie powiatu ryckiego prze-
ciętne zapotrzebowanie na pracę osób 
w wieku mobilnym w sekcjach przemy-
słowych (C, D, E) wynosi około 1197 
osób. Stanowi to 36,85% całkowitego 
popytu w danym powicie. Szacuje się, 
iż liczba oferowanych miejsc pracy 
z najniższego poziomu wynoszącego 
1066 (w 2005 roku) wzrośnie w per-
spektywie najbliższych lat prognozy do 
1255 (2016 roku). Od tego momentu 
trend będzie miał charakter spadkowy, 
w związku z czym w 2050 roku progno-
zowane zapotrzebowanie wyniesie 1108 

osób. Oznacza to redukcję względem 2009 roku o 5,4%. W analogicznym przedziale cza-
sowym znacznie większy ubytek dotknie sekcję F (o 48,14%). Przeciętna dynamika spad-
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ku popytu w prognozowanym przedziale czasowym danej sekcji oscyluje wokół 1,53%. 
W odniesieniu do sekcji rolniczych A, B prognozowana redukcja między rokiem 2009 
a 2050 wyniesie około 25,9%, a przeciętne roczne tempo spadku popytu 0,9%. 

 Całkowity popyt na pracę osób w wieku niemobilnym na terenie powiatu świd-
nickiego w decydującym stopniu zależy od przemysłowych sekcji C, D, E (przeciętnie 
w całym analizowanym okresie generują one 53,55% ogólnego zapotrzebowania). 

Liczba oferowanych miejsc pracy 
przez pracodawców w tych sekcjach 
podlega jedynie niewielkim fluktu-
acjom na przestrzeni analizowanych 
lat. W 2050 roku przewidywana reduk-
cja względem roku 2005 wyniesie 
4,7% (z 2525 osób), a względem roku 
2009 – 5,7% (z 2552 osób). Wyniki 
postępowania prognostycznego wska-
zują na znacznie większe zmiany pro-
centowe w przypadku sekcji A, B 
(o 38% przy porównaniu roku 2050 
z 2009). Zatem sekcje te charakteryzu-
je silna tendencja spadkowa o przecięt-

nych ubytkach 1,67% rocznie. Największą dynamikę odnotowano w roku 2009 (re-
dukcja o 10,22% względem roku poprzedniego). Przewiduje się, iż w kolejnych latach 
badania tempo zmian będzie stopniowo wygasać (9,5% w 2010 roku, 5,25% 
w 2011 roku, 4,5% w 2012 roku). 

Wyniki postępowania progno-
stycznego w powiecie tomaszowskim 
wskazują na kształtowanie się popytu 
na pracę osób w wieku niemobilnym 
zgodnie z malejącą tendencją rozwo-
jową. Dotyczy to przede wszystkim 
rolniczych sekcji A, B, gdzie na prze-
strzeni analizowanych lat przewidywa-
ny spadek zapotrzebowania na pracę 
sięgnie 24% (z 217 osób w 2005 roku 
do 165 osób w 2050 roku). Biorąc do 
porównania rok 2009 prognozowany 
ubytek będzie mniejszy, rzędu 19,3%. 
W tym samym przedziale czasowym 

redukcja w sekcjach C, D, E wyniesie 13,6%, a w sekcji F jedynie 5,6%. Inaczej 
sprawa wygląda, gdy się weźmie pod uwagę cały omawiany przedział czasowy: sza-
cuje się, iż sekcja F odnotuje przyrost zapotrzebowania o 11,3%, a sekcje C, D, E 
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dotknie spadek o 21,8%. Te przemysłowe sekcje w znacznym stopniu wpływają na 
kształtowanie się całkowitego popytu na pracę. Przeciętnie rocznie stanowią około 
26,15% ogólnego zapotrzebowania na pracę osób w wieku niemobilnym. Stosunkowo 
duży udział posiadają sekcje rolnicze A, B, bowiem średnia wartość na poziomie 4,5% 
jest rzadko spotykana w województwie lubelskim.  

Powiat włodawski znamionuje niewielka partycypacja przemysłowych sekcji C, 
D, E w ogólnym zapotrzebowaniu na pracę osób w wieku niemobilnym w obrębie 
danego powiatu. Przeciętnie udział ten wynosi 18,74%, co jest jednym z niższych 

rezultatów w województwie lubelskim 
(pomijając miasta na prawach powia-
tu). Z drugiej strony znaczącą rolę 
odgrywa budownictwo w kreowaniu 
miejsc pracy w omawianym powiecie 
(średnio 6,5%). Ponadto sekcja ta ce-
chuje się dużą zmiennością zapotrze-
bowania na pracę w okresie historycz-
nym. Lata 2006 i 2007 odznaczyły się 
znacznymi spadkami (odpowiednio 
o 23% oraz o 7,3%). Z kolei w ro-
ku 2008 doszło do bardzo dużego przy-
rostu, rzędu 64,3% (z 61 osób do 101), 
a w roku następnym jeszcze o 17% (do 

119 osób). Założenia prognozy wskazują, iż tendencja wzrostowa potrwa do 
2014 roku, po czym rozpocznie się długotrwały trend spadkowy o przeciętnej dynami-
ce 0,44% rocznie. Szacowany spadek zapotrzebowania na pracę przy zestawieniu lat 
2009 i 2050 wyniesie 11,9%. Znacznie większą redukcję zakłada się dla pozostałych 
sekcji, gdzie trend spadkowy został zapoczątkowany już w okresie historycznym 
(22,5% w sekcjach A, B oraz 30,7% w sekcjach C, D, E). 

 Przemysłowe sekcje C, D, E na 
terenie powiatu zamojskiego cechują 
się nieznaczną przewidywaną różnicą 
poziomu zapotrzebowania na pracę 
w 2009 roku i w 2050 roku. Mianowi-
cie w 2009 roku wynosił on 1239 oso-
by i do roku 2050 zmaleje jedynie 
o 1,5%, czyli do 1220 osób. Taka licz-
ba oferowanych przez pracodawców 
miejsc pracy stanowi znaczną część 
całkowitego popytu na pracę osób 
w wieku niemobilnym w powiecie 
zamojskim (średnio 38%). Znacznie 
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większą zmiennością na przestrzeni lat charakteryzują się pozostałe sekcje przedsta-
wione na rysunku 2.32. Szczególnie duże fluktuacje zarejestrowano w okresie histo-
rycznym w obrębie sekcji F. W roku 2006 doszło do 63,4% spadku (ze 108 osób do 
39), po czym dwa kolejne lata przyniosły równie intensywne przyrosty (o 82,4% oraz 
o 54% do 111 osób). Jednakże wyniki postępowania prognostycznego wskazują, że 
w horyzoncie 40 lat predykcji dominującą rolę będzie odgrywać tendencja spadkowa. 
W jej wyniku redukcja w sekcji F (biorąc za podstawę rok 2009) wyniesie 18%. Zbli-
żoną skalę zjawiska przewiduje się również dla sekcji A, B (spadek o 14%), gdzie 
przeciętny popyt na pracę w całym okresie wynosi 92 osoby. 

W powiatowym mieście Zamość we wszystkich sekcjach przedstawionych na rysun-
ku 2.33. na przestrzeni lat 2009–2050 dostrzegalna jest spadkowa tendencja rozwojowa 

w odniesieniu do popytu na pracę osób 
w wieku 45+. W przypadku sekcji A, B 
oraz C, D, E skala procesu jest bardzo 
zbliżona (będzie to redukcja odpo-
wiednio o 28,65% oraz o 29%). Jednak 
grupy te znacznie różnią się liczebno-
ścią, bowiem w pierwszym wypadku 
wynosi ona średnio 35 osób rocznie, 
a w drugim 957. Najmniejszym ubyt-
kiem cechuje się sekcja F, rzędu 
8,77%. Przeciętna ilość miejsc pracy 
oferowanych przez pracodawców dla 
osób w wieku niemobilnym w tej sek-
cji wynosi 494. Niezrealizowany popyt 

na pracę osób w wieku niemobilnym w sekcjach przemysłu w 2009 roku wynosił 
8 osób. Przewiduje się, że w horyzoncie prognozy popyt ten ulegnie zwiększeniu 
i w 2050 roku liczba wolnych miejsc pracy wyniesie 12. 

Wszystkie powiaty na terenie województwa lubelskiego cechuje malejący trend za-
potrzebowania na pracę osób w wieku niemobilnym zarówno w sektorze rolniczym, jak 
i przemysłowym. Wyniki prognoz wskazują, iż do roku 2050 (w stosunku do roku 2009) 
największa redukcja popytu na pracę w rolnictwie nastąpi w Lublinie: o 87,9%, czyli 
z 73 do 9 osób. Jest to wartość znacznie przekraczająca wartość szacowaną w analo-
gicznym przedziale czasowym dla całego województwa (25,6%). Ponadto w powiecie 
grodzkim Biała Podlaska przewiduje się redukcję o 48,6%, czyli z 15 do 8 osób. 
W 2005 roku popyt w obu miastach był znacznie większy (odpowiednio 163 oraz 
43 osoby). Spadki zapotrzebowania przekraczające 30% prognozuje się jeszcze dla 
3 powiatów: krasnostawskiego (o 39,35%, czyli z 85 do 52 osób), świdnickiego (o 38%, 
z 54 do 47 osób) oraz chełmskiego (o 33,5%, czyli z 119 do 79 osób). Z kolei niewielką 
zmiennością w opisywanym przedziale czasowym będą cechować się następujące jed-
nostki terytorialne: powiat opolski (spadek popytu o 1 osobę, z 32 do 31 osób), powiat 
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łukowski (redukcja o 11,5%, z 47 do 41 osób) oraz powiat lubartowski (12,6%, z 80 do 
70 osób). Największy wpływ na  całkowite zapotrzebowanie na pracę w danym sektorze 
w 2050 roku będą mieć powiat tomaszowski (stanowiący 11,66% ogólnego popytu 
w rolnictwie) oraz powiat bialski (9,8%). 

W przypadku sektora przemysłowego zgodnie z prognozą szacuje się, że w całym 
województwie lubelskim zapotrzebowanie na pracę osób w wieku niemobilnym 
w latach 2009–2010 zostanie zredukowane o 15,6% (z 44 010 do 37 149 osób). Powia-
ty, które najbardziej odchylają się od tej wartości (na minus), to: miasto Chełm (spadek 
o 27,7%, czyli z 1420 do 1027 osób), powiat włodawski (o 26,4%, z 524 do 386 osób), 
janowski (o 25,46%, z 721 do 537 osób) oraz krasnostawski (o 23,4%, z 1337 do 
1024 osób). Z kolei w powiatach radzyńskim, zamojskim oraz świdnickim nie szacuje 
się dużych cięć w liczbie oferowanych miejsc pracy, bowiem spadek popytu w nich 
będzie nieznaczny (odpowiednio o: 1,53%, czyli z 1242 do 1144 osób, 2,7%, z 1331 do 
1166 osób oraz 6,1%, z 2619 do 2459 osób). Do jednostek terytorialnych najbardziej 
uwarunkowanych przemysłowo można zaliczyć powiat świdnicki oraz powiat łęczyński. 
Szacuje się, iż w 2050 roku przemysł w nich będzie generować odpowiednio 54,4% 
oraz 53,23% łącznego zapotrzebowania na pracę osób w wieku niemobilnym na terenie 
danego powiatu. Z drugiej strony, obszarami, w których sektor przemysłowy odgrywać 
będzie niewielką rolę (zgodnie z wynikami prognozy na rok 2050) w ogólnym rynku 
pracy są: miasto Lublin (18,76%), powiat chełmski (18,96%), powiat hrubieszowski 
(19,4%), miasto Zamość (19,9%) oraz miasto Chełm (20,9%). Dla porównania w woje-
wództwie lubelskim przemysł stanowi przeciętnie 29,22% ogólnego popytu na pracę 
osób w wieku 45+ (28,8% w 2050 roku).  

2.2. Popyt na pracę osób powyżej 45. roku życia z uwzględnieniem 
sekcji PKD w usługach rynkowych 

Usługi rynkowe przeciętnie generują jedną trzecią część ogólnego popytu na pracę 
osób w wieku niemobilnym na terenie województwa lubelskiego (w 2009 roku dany 
udział wynosił 30,9%, a dla 2050 roku przewiduje się udział na poziomie 33,14%). Naj-
niższą liczbę oferowanych miejsc pracy odnotowano w 2006 roku (39 184 stanowisk). 
Porównując rok 2009 z ostatnim prognozowanym, szacuje się, że dojdzie do niewielkiej 
redukcji zapotrzebowania na pracę osób należących do omawianej kategorii wiekowej 
(spadek o 3,8%, czyli z 44 418 do 42 740 osób). W ramach sektora usług rynkowych 
analizie poddano:  handel hurtowy i zagraniczny (sekcja G), hotele i restauracje (sekcja 
H), transport, gospodarkę magazynową i łączność (sekcja I), pośrednictwo finansowe 
(sekcja J), obsługę nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej (sekcja K) oraz działalność usługową komunalną, społeczną i indy-
widualną oraz pozostałą (sekcja O). Spośród wymienionych branż największą rolę od-
grywa handel hurtowy i detaliczny – 18 828 oferowanych miejsc pracy w 2009 roku 
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oraz transport, gospodarka magazynowa i łączność – łączny popyt na pracę ukształtował 
się tu na poziomie 10 679 osób. 

Analiza popytu na pracę osób w wieku niemobilnym w sektorze rynkowym wskazuje 
na dominację osób powyżej 45. roku życia w sekcji G. Szacuje się, że do 2017 roku zapo-
trzebowanie będzie wzrastać do 20 826 osób i dopiero w kolejnych latach ulegnie nie-

wielkiemu ograniczeniu (w 2050 roku 
wyniesie 97,8% stanu z 2009 roku). 
Porównując rok 2050 z 2009, można 
wnioskować, że zapotrzebowanie na 
pracę wzrośnie w sekcji H (1661 osób 
w 2009 roku, 1795 osób w 2050 roku),  
sekcji K (6610 osób w 2009 roku, 
6802 osoby w 2050 roku) oraz w sekcji 
O (2379 osób w 2009 roku, 2387 osób 
w 2050 roku). Największy spadek prze-
widuje się w sekcji J, gdzie popyt na 
pracę w 2050 roku będzie stanowić 
88,2% popytu z 2009 roku. Prognozy 
wskazują, że sektor usług rynkowych 

będzie charakteryzował się rosnącym udziałem w łącznym popycie na pracę osób w wie-
ku niemobilnym. Rosnący udział tego sektora dowodzi wzrostu jego znaczenia. Szacuje 
się, że popyt niezrealizowany w usługach rynkowych w 2050 roku wynosić będzie 
593 osoby (w porównaniu do 246 wolnych miejsc pracy w 2009 roku).  

 Jak wynika z rysunku 2.35., największe zapotrzebowanie na pracę osób w wieku 
niemobilnym w powiecie bialskim wśród sekcji usług rynkowych generuje sekcja I 

(transport, gospodarka magazynowa 
i łączność). Sekcja ta przeciętnie sta-
nowi 50,2% łącznego popytu na pracę 
zgłaszanego przez pracodawców sekcji 
G, H, I, J, K, O. Biorąc pod uwagę cał-
kowitą ilość miejsc pracy w powiecie 
bialskim, sekcja I ma w nim średniorocz-
ny udział na poziomie 17,9%. Kolejną 
sekcją, również cechującą się znacznym 
zapotrzebowaniem na pracę osób w wie-
ku 45+, jest sekcja G. Stanowi ona 30,5% 
rozpatrywanych usług rynkowych na 
przestrzeni wszystkich analizowanych lat 
oraz 10,9% łącznego popytu w omawia-

nym powiecie. Jednak obie przytoczone sekcje znamionuje negatywna tendencja rozwojo-
wa. Szacuje się, że zestawiając ze sobą ostatni rok historyczny z ostatnim prognozowanym 
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redukcja zapotrzebowania wyniesie 3,56% (z 534 do 515 osób) oraz w sekcji I 14,4% (z 964 
do 825 osób). Największy ubytek w tym przedziale czasowym prognozuje się dla sekcji J 
(pośrednictwo finansowe), rzędu 22,8% (z 90 do 70 osób). Z kolei w pozostałych sekcjach 
przewiduje się zwiększenie oferowanych miejsc pracy: w sekcji K o 9,5%, w sekcji O 
o 18% oraz w sekcji H o 29,2%. 

 W powiatowym mieście Biała Podlaska największe zapotrzebowanie na pracę 
osób w wieku niemobilnym zgłaszane jest przez pracodawców sekcji G. Przeciętna 
liczba miejsc pracy oferowana w tej sekcji (1081) stanowi 50,84% całkowitego popytu 

na pracę w sektorze usług rynkowych 
na terenie analizowanego miasta. Druga 
pod tym względem w kolejności jest 
sekcja I. Zapotrzebowanie zgłaszane 
przez pracodawców w tej sekcji jest 
ponad dwukrotnie mniejsze niż w sekcji 
G (rocznie średnio 534 osoby). Jednak 
obie te sekcje charakteryzuje podobne 
kształtowanie się omawianego popytu 
na przestrzeni lat 2009–2050: w każdej 
doszło do redukcji o ponad 8% (odpo-
wiednio o 8,02% oraz o 8,65%). Pro-
gnozuje się, że redukcja nie ominie 
również trzech pozostałych sekcji. 

W branży K ubytek sięgnie 15,2%, w branży O 20,36% oraz w branży J 24,8%. Jedyną 
dziedziną gospodarki, którą znamionuje wzrost zapotrzebowania na pracę osób w wieku 
niemobilnym, jest branża hotele i restauracje (przyrost o 7,25% w omawianym przedzia-
le czasowym). Szacuje się, że popyt niezrealizowany będzie stopniowo wzrastać 
w okresie prognozy (z 10 osób w 2009 roku do 23 osób w 2010 roku). 

Rysunek 2.37. przedstawia kształ-
towanie się popytu na pracę osób 
w wieku niemobilnym w sekcjach 
usług rynkowych powiatu biłgoraj-
skiego. Na jego podstawie można wy-
różnić trzy sekcje, dla których w pro-
gnozowanym przedziale czasowym 
przewiduje się wzrost liczby oferowa-
nych miejsc pracy przez pracodawców. 
Należą do nich: sekcja O (przyrost 
o 21,6%), sekcja G (38,64%) oraz sek-
cja H (81,5%). Dla pozostałych sekcji 
wyniki postępowania prognostycznego 
wskazują na występowanie negatywnej 
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tendencji rozwojowej, przy czym największy spadek przypada na sekcję J (o 38% 
w całym analizowanym okresie oraz o 28,65% przy zestawieniu ostatniego roku histo-
rycznego z ostatnim prognozowanym). Pod względem liczby osób potrzebnych do 
pracy wyróżnia się sekcja G, gdzie przeciętnie liczba ta wynosi 643 osoby (612 osób 
w 2050 roku). Dzięki temu sekcja ta generuje 55% łącznego zapotrzebowania na pracę 
w sektorze usług rynkowych powiatu biłgorajskiego. Z kolei najmniejszy popyt 
przewiduje się w ramach sekcji H (średnio na 29 osób). Stanowi to zaledwie 
0,5% ogólnego popytu we wszystkich sektorach danego powiatu. Sektor usług ryn-
kowych łącznie ma znaczny udział w całkowitym popycie na pracę danego powiatu 
(36% w 2050 roku). 

Łączne zapotrzebowanie na pracę osób w wieku niemobilnym w sektorze usług ryn-
kowych na terenie powiatu chełmskiego jest stosunkowo niewielkie. Na przestrzeni wszyst-

kich analizowanych lat stanowi ono jedy-
nie 17,8% całkowitego popytu na pracę 
generowanego w danym powiecie. Z tego 
ponad połowa przypada na dwie sekcje: 
G (przeciętnie 27,76% popytu sektora 
omawianych usług rynkowych) oraz I 
(31,75%). Średnia liczba miejsc pracy 
oferowanych przez pracodawców w tych 
sekcjach wynosi odpowiednio: 103 oraz 
119. Redukcję zapotrzebowania na pracę 
osób w wieku niemobilnym przewiduje 
się dla sekcji J. Zgodnie z oczekiwaniami 
wyniesie ona (przy porównaniu roku 
2009 z 2050) 65,25% (z 40 do 15 osób). 

Z kolei jedyną dziedziną gospodarki, która w tym przedziale czasowym wykaże przyrost 
popytu, jest branża hotele i restauracje (H, o 27,6%). 

 W powiatowym mieście Chełm 
najwięcej miejsc pracy oferowanych 
przez pracodawców dla osób w wieku 
niemobilnym skupia się w sekcji G. 
Przeciętnie na przestrzeni wszystkich 
analizowanych lat przewiduje się zapo-
trzebowanie w tej branży na poziomie 
898 osób rocznie. Dla 2050 roku szacu-
je się popyt rzędu 834 osoby, czyli 
o 29 osób więcej niż w 2009 roku. Dru-
ga w kolejności sekcja I generuje śred-
nio 896 miejsc pracy (649 w 2050 roku 
oraz 685 w 2009 roku) dla rozpatrywa-
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nej kategorii wiekowej, co stanowi 12,8% łącznego zapotrzebowania na pracę osób 
w wieku 45+ w Chełmie. Pod względem dynamiki zmian wyróżniają się sekcje J oraz 
H, w których przeciętne roczne tempo spadku popytu wynosi odpowiednio 0,97% oraz 
0,93%. Bezpośrednio przekłada się to na znaczną redukcję liczby oferowanych miejsc 
pracy. Zestawiając ze sobą rok 2009 oraz rok 2050 można zauważyć, że przewidywany 
ubytek wyniesie odpowiednio: 33,16% oraz 32,7%. Z kolei dla sekcji K i O przewiduje 
się przyrost popytu kolejno o 12,3% (czyli o 30 osób) oraz o 15,1% (17 osób). Szaco-
wana liczba wolnych miejsc pracy w całym sektorze w 2050 roku wyniesie 22. 

 Sekcja G w okresie historycznym charakteryzuje się silnym trendem wzrostowym 
pod względem popytu na pracę osób w wieku niemobilnym. W ciągu czterech począt-

kowych lat uległ on zwiększeniu 
o niemal 50% (z 211 osób w 2006 roku 
do 300 osób w 2009 roku). Szacuje się, 
że tendencja ta będzie kontynuowana 
jeszcze do 2014 roku (324 osoby), po 
czym zapoczątkowany zostanie trend 
odwrotny. Wyniki postępowania pro-
gnostycznego wskazują, że liczba ofe-
rowanych miejsc pracy w danej sekcji 
wyniesie 275 (czyli o 8,3% mniej niż 
w 2009 roku). Przewiduje się, że w żad-
nej sekcji nie dojdzie do zwiększenia 
zapotrzebowania na pracę w tym prze-
dziale czasowym. Mniejsza redukcja 

cechować będzie sekcje O (7%) oraz K (3,3%), a większy ubytek prognozowany jest dla 
sekcji H (16,15%), I (20,6%) oraz J (22,7%). W 2050 roku sektor przemysłowy stano-
wić będzie 23,4% całkowitego popytu na pracę w powiecie hrubieszowskim. 

Na terenie powiatu janowskiego 
w historycznym przedziale czasowym 
odnotowano w sekcji H bardzo duże 
zwiększenie zapotrzebowania na pracę 
osób w wieku niemobilnym. Od roku 
2005 od 2009 liczba oferowanych miejsc 
pracy zwiększyła się ponad dziesięcio-
krotnie (z 2 do 23). Szacuje się, że ten-
dencja wzrostowa będzie trwać jeszcze 
w niedalekim horyzoncie prognozy (cho-
ciaż już o znacznie mniejszej sile). Po-
ziom maksymalny zostanie osiągnięty 
w 2020 roku, po czym w dalszym okresie 
dojdzie do niewielkiej redukcji (do 25 
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w 2050 roku). Znaczący wzrost dotyczy również sekcji G, gdzie zapotrzebowanie na pracę 
wzrosło ze 118 osób w 2005 roku do 251 osób w 2008 roku. Jednak już rok 2009 przyniósł 
redukcję o 25%. W horyzoncie predykcji nie przewiduje się istotnych fluktuacji i po krótko-
trwałym przyroście (do 216 osób w 2018 roku) popyt ostatecznie ukształtuje się na poziomie 
196 osób w 2050 roku. W pozostałych sekcjach wahania liczby miejsc pracy oferowanych 
przez pracodawców będą niewielkie. Przy zestawieniu roku 2009 z 2050 przyrost zakładany 
jest jeszcze dla sekcji K (o 2,3%) oraz I (o 0,7%). Ujemna dynamika cechuje pozostałe bran-
że sektora usług rynkowych, w skład których wchodzą sekcje: O (spadek o 0,51%) oraz J 
(spadek o 16,15%, czyli z 46 do 38 osób). 

Sekcja hotele i restauracje (sekcja H) w powiecie krasnostawskim generuje bar-
dzo niewielkie zapotrzebowanie na pracę osób w wieku niemobilnym. Szacuje się, że 

w okresie objętym predykcją są to 
przeciętnie 2 osoby. Jednak na począt-
ku okresu historycznego zarejestrowa-
no popyt na pracę 8 osób, po czym 
w krótkim czasie został on bardzo zre-
dukowany (do 1 osoby w 2009 roku). 
Z kolei sekcja, która oferuje najwięcej 
miejsc pracy, to sekcja G (średnio 
307 miejsc, co stanowi 9,7% łącznego 
zapotrzebowania na pracę osób w wieku 
45+ w całym powiecie krasnostawskim). 
Ponadto prognoza wskazuje, iż w 2050 
będą 283 miejsca, czyli 89,5% stanu 
z roku 2009. Sekcja cechująca się naj-

większą redukcją na przestrzeni lat 2009–2050 to sekcja I (spadek o 25,7%). 
W pozostałych 3 branżach bilans również będzie ujemny (w granicach 10–13%). 

 Na terenie powiatu kraśnickiego, 
jak wskazują wyniki postępowania pro-
gnostycznego, do zwiększenia zapotrze-
bowania na pracę osób w wieku niemo-
bilnym w latach 2009–2050 dojdzie tylko 
w dwóch sekcjach: K (o 4,13%) oraz H 
(o 3,8%). Wśród pozostałych branż sekto-
ra usług rynkowych niewielka redukcja 
wystąpi w sekcji G (o 3,7%, czyli 
z 559 osób do 538). Z przeciętną liczbą 
oferowanych przez pracodawców miejsc 
pracy na poziomie 579 sekcja ta generuje 
ponad połowę całkowitego popytu na 
pracę w sektorze usług rynkowych 
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w powiecie kraśnickim. W dalszej kolejności znajdują się sekcje I oraz K ze średnim zapo-
trzebowaniem na pracę odpowiednio 154 oraz 150 osób. Najsilniejszą tendencją spadkową 
charakteryzuje się sekcja O, gdzie przewiduje się ubytek oferowanych miejsc pracy o 44,7% 
względem 2005 roku oraz o 29,1% względem 2009 roku.  

Poziom zapotrzebowania na pracę osób w wieku niemobilnym w sekcji G w zasadni-
czym stopniu wpływa na ogólną liczbę miejsc pracy oferowanych  w sektorze usług ryn-
kowych na terenie powiatu lubartowskiego. Branża ta generuje bowiem ponad 70% łącz-

nego popytu na pracę w danym sektorze 
(żadna z pozostałych sekcji nie przekra-
cza 7,5%) oraz 20,6% całkowitego popy-
tu w gospodarce powiatu lubartowskie-
go. Zgodnie z prognozą oczekuje się, że 
w roku 2050 liczba dostępnych stano-
wisk wyniesie 777, czyli o 23 mniej niż 
w 2009 roku. W sekcji H, w analogicz-
nym przedziale czasowym, nie przewi-
duje się żadnych zmian, a pozostałe 
sekcje cechować się będą ujemnym bi-
lansem. Największa redukcja zakładana 
jest dla sekcji I (o 24,65%, z 99 osób 
potrzebnych do pracy w 2009 roku do 74 

w 2050 roku) oraz dla sekcji J (o 25,7%, z 83 osób do 62 osób). W pozostałych dwóch 
sekcjach K i O ubytek wyniesie odpowiednio 14,76% oraz 9%.  

Rysunek 2.45. przedstawia popyt na pracę osób w wieku niemobilnym na terenie 
powiatu lubelskiego. Wynika z niego, iż największa liczba oferowanych miejsc pracy 

przypada na sekcję G (przeciętnie 
w całym analizowanym okresie 749 
ofert). Branża ta generuje ponad połowę 
łącznego popytu na pracę w sektorze 
omawianych usług rynkowych w rozpa-
trywanym powiecie (średnio 56%). Pod 
względem dynamiki zmian wyróżnia się 
sekcja H. Na przestrzeni lat historycz-
nych odnotowano w niej wzrost zapo-
trzebowania na pracę analizowanej gru-
py wiekowej o 261,4% (z 25 osób 
w 2005 roku do 61 w 2009 roku). Wyni-
ki postępowania prognostycznego wska-
zują, że trend wzrostowy będzie konty-

nuowany jeszcze w początkowych latach predykcji (do 99 osób w 2021 roku). Następnie 
poziom ten utrzyma się do roku 2035, po czym ulegnie niewielkiej redukcji w końcowym 
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etapie prognozy (do 91 osób). Przekłada się to na przyrost względem 2009 roku o 36,2%. 
W analogicznym przedziale czasowym znaczną aprecjację przewiduje się jeszcze dla sek-
cji J i K (odpowiednio o 15% oraz 20,7%). Sekcje G oraz I charakteryzuje niewielka 
zmienność w tym okresie (4,84% oraz –3,7%).  

W Lublinie sektor usług rynkowych generuje bardzo duże zapotrzebowanie na pra-
cę osób w wieku niemobilnym. Przeciętna liczba miejsc pracy oferowanych w danym 
sektorze stanowi 43,3% całkowitej liczby miejsc w mieście Lublin. Kolejne dwie sekcje 

charakteryzujące się również znacznym 
zapotrzebowaniem to sekcja I oraz K. 
Przeciętna liczba osób potrzebnych do 
pracy w tych branżach równa jest od-
powiednio: 3903 oraz  3884. Zestawia-
jąc ze sobą ostatni rok historyczny 
z ostatnim prognozowanym, największy 
przyrost prognozuje się dla sekcji K 
(o 11%, z 3391 do 3766 osób). Niewie-
le mniejsze zwiększenie popytu szaco-
wane jest dla sekcji O (10,55%, 802 do 
886). Dla tej gałęzi sektora usług ryn-
kowych charakterystyczna jest również 
bardzo duża redukcja zapotrzebowania 

na pracę osób w wieku niemobilnym w roku 2009, czyli o 46,3% (z 1494 do 802 osób). 
Następnie prognozuje się krótkotrwały trend wzrostowy do 2013 roku (1040 osób), po 
czym nastąpi odwrócenie tendencji. 

Na terenie powiatu łęczyńskiego sekcja H wyróżnia się znacznym wzrostem zapo-
trzebowania na pracę osób w wieku niemobilnym w historycznym interwale czasowym. 
W 2005 roku odnotowano zaledwie 3 miejsca pracy oferowane przez pracodawców danej 

sekcji, jednak rok później nastąpił wzrost 
popytu na pracę o 566% (do 22 osób). 
W kolejnych latach dynamika wzrostu 
stopniowo wygasała i szacuje się, że 
odwrócenie trendu nastąpi w roku 2018 
(45 osób). Ostatecznie zapotrzebowanie 
na pracę osób w wieku niemobilnym 
w sekcji H, jak wskazują wyniki postę-
powania prognostycznego, ukształtuje 
się na poziomie 40 osób. Kolejną gałęzią 
usług rynkowych cechującą się wysoką 
dynamiką na przestrzeni analizowanych 
lat jest sekcja I. Założenia predykcji 
wskazują, iż w całym okresie nastąpi 

 
Rys. 2.46. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
w Lublinie 
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w niej przyrost popytu na pracę o 129,35%, a w przedziale 2009–2050 o 37,4% (ze 179 do 
246 osób). Z kolei na przestrzeni tych samych lat w sekcjach J, K, O przewiduje się re-
dukcję liczby oferowanych miejsc pracy. Zjawisko to w największym stopniu dotknie 
sekcję K (spadek o 18%, czyli ze 128 osób w 2009 roku do 105 osób w 2050 roku).  

 Sekcja transport, gospodarka ma-
gazynowa i łączność na terenie powiatu 
łukowskiego generuje największe zapo-
trzebowanie na pracę osób w wieku 
niemobilnym (przeciętnie w całym ana-
lizowanym okresie na 575 osób). War-
tość ta stanowi 39,34% łącznego popytu 
na pracę w sektorze usług rynkowych. 
Nieznacznie mniejszy udział posiada 
sekcja G (37%), ze średnią liczbą ofert 
na poziomie 542. Ponadto sekcja ta ce-
chuje się niewielką zmiennością na prze-
strzeni lat 2009–2050 (zmniejszenie 
zapotrzebowania o 1 osobę). Z kolei 

największy przyrost w analogicznym okresie przewidywany jest dla sekcji H (o 15,84%, 
czyli z 60 do 69 osób) oraz dla sekcji K (o 11%, ze 103 od 114 osób). Znaczną redukcję 
zapotrzebowania na pracę osób w wieku niemobilnym przewiduje się w sekcji I 
(o 10,9%). Ponadto miasto Lublin znamionuje największa liczba wolnych miejsc pracy 
(191 w 2050 roku, co stanowi 32% ogólnej liczby w województwie). 

Charakterystyczną cechą sektora usług rynkowych w powiecie opolskim jest du-
ży wzrost zapotrzebowania na pracę 
osób w wieku niemobilnym w sekcji 
H. W roku 2005 nie odnotowano żad-
nych ofert pracy dla omawianej kate-
gorii wiekowej, jednak w kolejnych 
latach pojawiało się ich coraz więcej. 
W 2009 roku odnotowano 33 oferty 
i przewiduje się, że w perspektywie 
kolejnych lat prognozy liczba ta będzie 
jeszcze wzrastać. Wyniki postępowa-
nia prognostycznego wskazują na osią-
gnięcie maksymalnego poziomu zapo-
trzebowania na pracę w 2018 roku 
(58 osób) i utrzymanie się tego pozio-

mu do 2033 roku. W końcowych latach prognozy pojawi się tendencja spadkowa 
i ostatecznie w 2050 roku szacuje się wielkość popytu rzędu 52 osób. Szacuje się, że 
w pozostałych sekcjach trend spadkowy będzie dominował na większej przestrzeni lat. 

 
Rys. 2.48. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
w powiecie łukowskim 
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Zestawiając ze sobą ostatni rok historyczny oraz ostatni prognozowany, dla wszyst-
kich pozostałych sekcji przewiduje się redukcję zapotrzebowania na pracę. Najwięk-
szy ubytek przypada na sekcję O (36,7%, czyli z 53 do 33 osób). 

 W powiecie parczewskim ponad połowa oferowanych miejsc pracy w sektorze 
usług rynkowych dla osób w wieku niemobilnym przypada na sekcję G (średnio 
w całym analizowanym okresie 146 miejsc). W 2009 roku odnotowano 147 miejsc, we 
wczesnych latach prognozy zaś przewiduje się niewielki wzrost (do 152 miejsc w 2014). 

Następnie rozpocznie się powolna ten-
dencja spadkowa, w wyniku której sza-
cowane zapotrzebowanie na pracę osób 
w wieku 45+ w ramach omawianej 
sekcji wyniesie 134 osoby (redukcja 
o 8,7%). Ujemnym bilansem cechują 
się także pozostałe sekcje, z wyjątkiem 
branży K. Wyniki postępowania pro-
gnostycznego wskazują, że w jej przy-
padku zapotrzebowanie na pracę wzro-
śnie z 36 osób w 2009 roku do 37 osób 
w 2050 roku. Z kolei największy rela-
tywny ubytek oferowanych miejsc pra-
cy szacuje się dla sekcji I (o 35%, czyli 

z 28 w 2009 roku do 18 w 2050 roku) oraz dla sekcji O (38,1%, czyli z 25 miejsc do 
15). Rozpatrując cały przedział czasowy, sekcję tę znamionuje jeszcze większy spadek, 
bowiem względem pierwszego roku historycznego wyniesie on 74,4%. W głównej mie-
rze przyczyniły się do tego znaczne ubytki w roku 2008 (47%, z 64 do 34) oraz w roku 
2009 (26,8%). Ponadto w powiecie parczewskim prognozuje się stosunkowo wysoką 
wartość popytu niezrealizowanego (w 2050 roku wyniesie on 23 osoby). 

Zestawiając ze sobą ostatni rok 
historyczny z ostatnim prognozowa-
nym, powiat puławski znamionuje 
tendencja spadkowa popytu na pracę 
osób w wieku niemobilnym we 
wszystkich rozpatrywanych sekcjach 
sektora usług rynkowych. Przewiduje 
się, że redukcja w największym stop-
niu dotknie sekcję I (transport, go-
spodarka magazynowa i łączność) 
oraz sekcję J (pośrednictwo finanso-
we). Szacowane ubytki w tych bran-
żach wyniosą odpowiednio: 18,9% 
(z 430 osób w 2009 roku do 349 osób 

 
Rys. 2.50. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
w powiecie parczewskim 

 
Rys. 2.51. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
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w 2050 roku) oraz 17,4% (ze 173 osób do 143 osób). Niewielką zmiennością 
w okresie objętym prognozą charakteryzuje się oferująca największą liczbę miejsc 
pracy sekcja G (przeciętnie 986 osób). Na koniec predykcji, względem roku 2009 
liczba miejsc zmaleje jedynie o 5, czyli 0,54%. Jednak w historycznym przedziale 
czasowym w obrębie tej sekcji miał miejsce znaczny trend wzrostowy. Spowodo-
wał on zwiększenie zapotrzebowania na pracę z 720 osób w 2005 roku do 
930 osób w 2009 roku. Szacuje się, że tendencja ta osiągnie punkt zwrotny 
w 2017 roku (1043 osoby) i pod wpływem stopniowej redukcji zapotrzebowanie 
zmaleje w 2050 roku do 925 osób. Popyt niezrealizowany w powiecie puławskim 
będzie systematycznie wzrastał w horyzoncie prognozy. W 2009 roku zarejestro-
wano 16 wolnych miejsc pracy, a w 2050 roku przewiduje się 36 miejsc.  

Branża sektora usług rynkowych, hotele i restauracje w najmniejszym stopniu 
wpływa na łączny poziom zapotrzebowania na pracę osób danego sektora w wieku 
niemobilnym na terenie powiatu radzyńskiego. Przeciętna liczba oferowanych 

miejsc pracy stanowi jedynie 2,2% 
całkowitego popytu we wszystkich 
sekcjach. Jednak w okresie historycz-
nym była to znacznie mniejsza war-
tość  (0,73% w 2007 roku oraz 0,34% 
w 2008 roku). Dopiero ponad cztero-
krotny wzrost zapotrzebowania na 
pracę w 2009 roku (do 11 osób) 
zwiększył znaczenie tej sekcji na tle 
całego sektora. Szacuje się, że przy-
rost będzie kontynuowany w horyzon-
cie predykcji do 15 osób w 2017 roku. 
Następnie sytuacja ulegnie stabilizacji 
i dopiero w okresie 2044–2050 liczba 

oferowanych przez pracodawców miejsc pracy spadnie do 14. W sekcji G prognozu-
je się pojawienie 3 nowych miejsc pracy (z 271 w 2009 roku do 274 miejsc 
w 2050 roku). W pozostałych gałęziach omawianego sektora, jak wykazują założe-
nia predykcji, dojdzie do redukcji zapotrzebowania na przestrzeni analogicznego 
interwału czasowego. Największy ubytek procentowy dotknie sekcję O (44,2%, z 35 
osób do 20).  

 
Rys. 2.52. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
w powiecie radzyńskim 
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Sektor usług rynkowych w powiecie ryckim cechuje wyraźny spadek popytu na 
pracę osób w wieku niemobilnym na przestrzeni analizowanych lat. We wszystkich 
sekcjach przewiduje się redukcję liczby oferowanych miejsc pracy, porównując 

pierwszy rok historyczny z ostatnim 
prognozowanym. Największy ubytek 
szacowany jest dla sekcji G (o 63%, 
czyli z 49 do 18 miejsc). Znaczny spa-
dek cechuje także sekcje: I (o 38,7%, 
z 324 do 205 miejsc) oraz K (o 37,7%, 
z 65 do 41 miejsc). Z kolei dla sekcji H 
prognozowane zapotrzebowanie na 
pracę osób w wieku niemobilnym 
w 2050 roku będzie zbliżone do tego 
odnotowanego w 2005 roku (odpo-
wiednio 289 wobec 286 osób). Jedyną 
sekcją, dla której między 2009 
a 2050 rokiem przewiduje się wzrost 
popytu na pracę, jest sekcja O 

(o 23,4%). Determinowane jest to jednak przede wszystkim faktem wystąpienia 
w 2009 roku spadku zapotrzebowania na pracę do historycznie najniższego poziomu 
(o 42,4%, z 64 do 37 osób).  

Na terenie powiatu świdnickiego zasadniczym źródłem zapotrzebowania na pracę 
osób w wieku niemobilnym jest sekcja G. Przeciętna ilość miejsc pracy generowana 
w obrębie tej sekcji wynosi 654 i stanowi 60,6% całkowitego popytu na pracę w sek-

torze usług rynkowych oraz 13,44% 
popytu w całej gospodarce powiatu 
świdnickiego. Sekcja ta charakteryzuje 
się również silnym trendem wzrosto-
wym w początkowych latach analizo-
wanego okresu. Z 438 oferowanych 
przez pracodawców miejsc pracy 
w 2005 roku przewiduje się zwiększe-
nie tej liczby do 582 ofert w 2009 ro-
ku. Ponadto szacuje się, że w perspek-
tywie kilku lat predykcji tendencja 
będzie kontynuowana (do 694 ofert 
w 2019 roku). W pozostałych sekcjach 
średnie zapotrzebowanie na pracę jest 

znacznie mniejsze: 135 osób w sekcji I, 100 osób w K, 78 w J, 68 w O oraz 42 
w sekcji H. Wielkość popytu niezrealizowanego w 2050 roku szacuje się na 21 wol-
nych miejsc pracy.  

 
Rys. 2.53. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
w powiecie ryckim 
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Na przestrzeni lat historycznych w powiecie tomaszowskim największe fluktu-
acje odnotowano w sekcji H (hotele i restauracje). Początkowo liczba oferowanych 
miejsc pracy w tej branży gwałtowanie spadła z 36 w 2005 roku do 9 w 2007 roku. 

Następnie doszło do odwrócenia ten-
dencji i w 2009 roku ponownie zareje-
strowano liczbę ofert na poziomie 36 
(przyrost o 190% względem roku po-
przedniego). Szacuje się, że wzrosto-
wa dynamika będzie jeszcze trwać 
w początkowym okresie predykcji, po 
czym ustabilizuje się na poziomie 
49 ofert w latach 2017–2036. W koń-
cowym etapie prognozy dojdzie do 
niewielkiej redukcji i przewidywany 
poziom zapotrzebowania na pracę 
osób w wieku niemobilnym wyniesie 
w 2050 roku 45 osób. Przekłada się to 

na przyrost względem 2009 roku o 23,9%. Jest to kolejna cecha, która wyróżnia 
sekcję H, bowiem w pozostałych branżach prognozuje się spadek popytu w analo-
gicznym przedziale czasowym. Niemal 25-procentowa redukcja szacowana jest dla 
sekcji J (z 92 do 62 osób) oraz K (z 67 do 51 osób), a w pozostałych sekcjach G, I, O 
przewidywane ubytki będą się zawierać w przedziale od 5% do 7%. Przewidywana 
liczba wolnych miejsc pracy w powiecie tomaszowskim w 2050 roku wyniesie 17 
(o 10 więcej niż w 2009 roku). 

Na obszarze powiatu włodawskiego w okresie objętym prognozowaniem widoczny 
jest spadek zapotrzebowania na pracę osób w wieku niemobilnym. Jedynie w sekcji H 
poziom zapotrzebowania z roku 2009 będzie równy przewidywanemu poziomowi dla 

roku 2050. W pozostałych sekcjach 
szacuje się, że dojdzie do zredukowania 
popytu. Zjawisko to będzie najbardziej 
zauważalne w przypadku sekcji I  
(–35,8%, czyli z 87 osób do 56 osób). 
W mniejszym stopniu redukcja dotknie 
branże J oraz K (spadek odpowiednio 
o 26,7% oraz o 20,76%). Sekcję generu-
jącą największą liczbę ofert pracy dla 
osób w wieku 45+ znamionują stosun-
kowo niewielkie wahania w okresie 
predykcji (przeciętny roczny ubytek 
wynosi 0,25%). 

 
Rys. 2.55. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
w powiecie tomaszowskim 
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niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
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Sekcja transport, gospodarka magazynowa i łączność (I) generuje największe za-
potrzebowanie na pracę osób  w wieku niemobilnym. Średnio w całym rozpatrywa-
nym przedziale czasowym wynosi ono 314 osób. Jest to niemal połowa łącznego po-

pytu na pracę w danej kategorii wieko-
wej w sektorze usług rynkowych na 
obszarze powiatu zamojskiego. W sekcji 
tej okres historyczny cechuje się wystę-
powaniem trendu wzrostowego (z 244 
osób w 2005 roku do 312 w 2009 roku). 
Wyniki postępowania prognostyczne-
go wskazują, że tendencja wzrostowa 
utrzyma się jeszcze przez 5 począt-
kowych lat prognozy i następnie ule-
gnie odwróceniu. Spadkowy trend 
o przeciętnej dynamice 0,4% (w la-
tach 2015–2050) przyczyni się do 
ukształtowania zapotrzebowania na 

pracę w 2050 roku na poziomie 290 osób (redukcja o 7% względem 2009 roku). Dla 
sekcji G, J oraz K prognozuje się znacznie większe ubytki w analogicznym przedziale 
czasowym (odpowiednio o 23,5%, 30,8% oraz 31,1%). Jedyną branżą, dla której na 
przestrzeni rozpatrywanych lat przewiduje się wzrost liczby oferowanych miejsc pracy 
jest branża H (o 30,8%, czyli 23 do 31 ofert). 

Na terenie powiatowego miasta Zamość liczba oferowanych miejsc pracy w sekcji G 
stanowi znaczną część całkowitej liczby miejsc w gospodarce tego miasta (20,9%). 
W ramach sektora usług rynkowych branża ta generuje największe zapotrzebowanie na 

przestrzeni rozpatrywanych lat (średnia 
liczba osób potrzebnych do pracy to 
1489, czyli 49,8% z całego sektora). 
Zestawiając pierwszy rok historyczny 
z ostatnim prognozowanym, szacuje się, 
że przyrost zapotrzebowania na pracę 
osób w wieku niemobilnym wyniesie 
32%. Większą wartość w tym okresie 
przewiduje się jedynie dla sekcji H 
(przyrost o 61%, czyli z 78 osób 
w 2005 roku do 127 osób w 2050 roku). 
Determinowane jest to przede wszystkim 
przez znaczne zwiększenie popytu na 
pracę w okresie historycznym (o 67,35% 

w latach 2006–2009, z 72 do 120 osób). Wszystko to jednocześnie przekłada się również 
na wysoką dynamikę zmian średniorocznych, rzędu 1,18%. Jednak biorąc pod uwagę 

 
Rys. 2.57. Popyt na pracę osób w wieku  

niemobilnym w sekcjach usług rynkowych  
w powiecie zamojskim 

 
Rys. 2.58. Popyt na pracę osób w wieku nie-
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w Zamościu 
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ostatni rok historyczny oraz ostatni prognozowany, aprecjacja zapotrzebowania sięga je-
dynie 5,3%. W tym przedziale czasowym większa dynamika prognozowana jest dla sekcji 
O (11,8%). Wśród pozostałych branż sektora usług rynkowych dominować będzie ten-
dencja spadkowa, która w największym stopniu dotknie sekcję J (redukcja o 21%) oraz I 
(o 16,9%). 

 Sektor usług rynkowych w województwie lubelskim cechuje niewielka redukcja 
popytu na pracę osób w wieku niemobilnym w horyzoncie prognozy. Przewiduje się, iż 
w 2050 roku zapotrzebowanie to wyniesie 42 740 osób, czyli o 3,78% mniej niż 
w 2009 roku. Powiaty, w których prognozuje się wystąpienie tendencji malejącej o naj-
większym natężeniu, to: rycki (spadek o 21,6%, czyli z 817 do 640 osób), włodawski 
(o 16,76%, czyli z 653 do 572 osób), opolski (o 16,2%, czyli z 509 do 426 osób), kra-
śnicki (o 13,67%, z 1078 do 984 osób) oraz parczewski (o 13,3%, czyli z 296 do 
257 osób). Jednostki terytorialne znamionujące się występowaniem odwrotnego trendu 
to: powiat lubelski (6,17%, z 1195 do 1268 osób), powiat łęczyński (6%, z 766 do 
812 osób), powiat świdnicki (4,25%, z 1002 do 1031 osób) powiat janowski (0,92%, 
z 455 do 459 osób) oraz miasto Lublin. To właśnie ta ostatnia jednostka w największym 
stopniu wpływa na kształtowanie się zapotrzebowania na pracę osób w wieku niemobil-
nym na obszarze całego województwa. Szacuje się, że w 2050 roku popyt na pracę 
w Lublinie sięgnie 18 369 osób, co stanowi 101% wartości z 2009 roku. Ponadto udział 
usług rynkowych w łącznym popycie tego powiatu w ostatnim prognozowanym roku 
wynosić będzie 44%. Jest to największa wartość spośród wszystkich powiatów woje-
wództwa lubelskiego. Wysokie zatrudnienie w omawianym sektorze to cecha przede 
wszystkim rejonów miejskich, bowiem pozostałe miasta powiatowe również cechują się 
wysokim odsetkiem pod tym względem: 42,84% w Zamościu, 40,4% w Chełmie oraz 
38,35% w Białej Podlaskiej. 

Przy rozpatrywaniu poszczególnych sekcji wchodzących w skład sektora usług 
rynkowych pod względem wielkości generowanego popytu na pracę osób w wieku 45+, 
wyróżnia się sekcja G. Wyniki postępowania prognostycznego na 2050 rok wskazują, że 
dane zapotrzebowanie wyniesie 18 411 osób, co stanowi 43,1% całkowitego zapotrze-
bowania na pracę w omawianym sektorze. Druga w kolejności sekcja I (transport, go-
spodarka magazynowa i łączność) w ostatnim roku prognozowanym wytworzy popyt 
ponad dwukrotnie mniejszy – 9585 osób, czyli 24,2% całkowitego popytu w sektorze 
usług rynkowych. Branża ta charakteryzuje się również znaczną redukcją zapotrzebo-
wania na przestrzeni lat 2009–2050 (o 10,24%). W związku z tym jej udział 
w 2009 roku kształtował się na wyższym poziomie, rzędu 24%. Jeszcze większy ubytek 
w analogicznym przedziale czasowym cechuje sekcję J (pośrednictwo finansowe) – 
11,8%, czyli z 4262 do 3760 osób. Z kolei dobre perspektywy przewiduje się dla sekcji 
H (hotele i restauracje), gdzie estymowane zapotrzebowanie w 2050 roku będzie wyższe 
od zapotrzebowania odnotowanego w 2009 roku o 8,1%. Dodatnią dynamiką popytu na 
pracę osób w wieku niemobilnym będzie się jeszcze charakteryzować sekcja K (przyrost 
o 2,9%) oraz sekcja O (przyrost o 0,34%). 
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2.3. Popyt na pracę osób powyżej 45. roku życia z uwzględnieniem 
sekcji PKD w usługach nierynkowych 

W poniższym podrozdziale poddano analizie zapotrzebowanie na pracę osób po-
wyżej 45. roku życia przy uwzględnieniu trzech sekcji usług nierynkowych w woje-
wództwie lubelskim:  
- sekcji L (administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenie 
społeczne i powszechne), 
- sekcji M (edukacja), 
- sekcji N (ochrona zdrowia i pomoc społeczna).  
W regionie charakterystyczny jest postępujący spadek udziału popytu na pracę 
w usługach nierynkowych. Zapotrzebowanie na pracowników w usługach nierynko-
wych stanowiło w 2009 roku 37,2% łącznego popytu na pracę na wojewódzkim rynku 
pracy (w porównaniu do 37,9% w 2005 roku). Prognozy wskazują, że kolejne lata 
przyniosą dalsze ograniczenie tego udziału na rzecz usług rynkowych, co świadczy 
o korzystnej zmianie relacji w ramach sektora usług.  

Największe zapotrzebowanie na pracę osób powyżej 45. roku życia w sektorze usług 
nierynkowych można zaobserwować w edukacji (sekcja M). W roku 2009 popyt w tej 
sekcji kształtował się na poziomie 25 428 osób, co stanowiło 47,4% łącznego popytu na 

pracę w sektorze usług nierynkowych. 
Szacuje się, że w pierwszych latach 
prognozy popyt na pracę w sekcji M 
wzrośnie. W 2025 roku wyniesie on 
26 023 osoby, a do 2050 roku ulegnie 
zmniejszeniu do 23 490 osób (90,3% 
stanu z 2025 roku). W 2009 roku popyt 
na pracę w sekcji L wyniósł 12 953 
osoby i był mniejszy o 2271 od zapo-
trzebowania w sekcji N. Zgodnie z pro-
gnozą różnice między obiema sekcjami 
ulegną redukcji i w 2050 roku popyt na 
pracę osób w wieku 45 lat i więcej wy-
niesie odpowiednio 12 020 oraz 12 138 

osób w sekcjach L i N. Udział sektora usług nierynkowych w łącznym popycie na pracę 
w województwie lubelskim będzie charakteryzować się niewielką tendencją malejącą.  

W powiecie bialskim największy popyt na pracę osób w wieku niemobilnym (zob. 
rysunek 2.60, s.100) obserwuje się, podobnie jak w przypadku województwa lubelskie-
go, w edukacji (sekcja M). W 2009 roku zapotrzebowanie na pracę osób powyżej 
45. roku życia w tej sekcji wynosiło 1109 osób. Na 100 osób w powiecie, na które ist-
niał popyt na pracę w usługach nierynkowych, aż 59 ofert przypadało na tę sekcję. 

 
Rys. 2.59. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w województwie lubelskim 
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Szacuje się, że popyt na pracę w omawianej grupie wiekowej będzie rósł do roku 2014, 
w którym wyniesie 1166 osób (wzrost o 5,1% względem 2009 roku). W kolejnych latach 

prognozuje się malejącą tendencję (śred-
nioroczny spadek popytu w sektorze M 
o 4 osoby w latach 2014–2050). Jak 
podają prognozy, popyt na pracę osób 
w wieku niemobilnym w sektorze edu-
kacji powinien zmniejszyć się o 8,2% 
w całym analizowanym okresie. Szacuje 
się, że w 2050 roku wyniesie on 1119 
osób. Z kolei różnice w popycie na pracę 
między sektorem L i N powinny utrzy-
mywać się przez prognozowany okres na 
jednakowym poziomie (spadek z roku na 
rok średnio o około 1,7). Jak podają 
prognozy, popyt na pracę w sektorze L 

i N będzie kształtował się w 2050 roku odpowiednio na poziomach 382 osób i 248 osób. 
Oznacza to spadek o 15,6% oraz 21,7% w stosunku do roku 2009, w którym obie wielko-
ści wynosiły 453 osoby i 317 osób. 

 Największy popyt na pracę osób w wieku niemobilnym w usługach nierynkowych 
przypada na sekcję M. Prognozuje się pogłębienie różnic w popycie na pracę osób po-
wyżej 45 roku życia we wszystkich trzech rozpatrywanych sektorach w Białej Podla-

skiej. W 2009 roku popyt ten kształto-
wał się odpowiednio na poziomach: 815 
(sekcja M), 750 (sekcja L), 528 (sekcja 
N). Od tego momentu do 2014 roku 
w sekcjach M i L (edukacja oraz admi-
nistracja publiczna) prognozuje się 
wzrost popytu na pracę o odpowiednio 
9,1% oraz 5%. Odwrotna tendencja, jak 
podają prognozy, będzie dotyczyć po-
pytu na pracę w sekcji związanej 
z ochroną zdrowia i pomocą społeczną 
(redukcja o 11,1% w 2014 roku wzglę-
dem roku 2009). Szacuje się, że od 
2015 roku popyt na pracę we wszyst-

kich sekcjach będzie zmniejszał się z roku na rok średnio o 3 osoby. Na koniec analizo-
wanego okresu zapotrzebowanie na pracę w sekcji M wyniesie 769 osób, w sekcji L 684 
osoby i w sekcji N będzie to 376 osób. Według prognoz udział edukacji w popycie 
w usługach nierynkowych ma zwiększyć się o 3,1 p.p. i osiągnąć 42% w ostatnim roku 
prognozy. 

 
Rys. 2.60. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie bialskim 

 
Rys. 2.61. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w Białej Podlaskiej 
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 Edukacja jest sekcją, w której istnieje największy popyt na pracę osób powyżej 
45. roku życia w powiecie biłgorajskim. W okresie historycznym obserwuje się wahania 

zapotrzebowania na pracę we wspo-
mnianym obszarze. Od roku 2007 odno-
towuje się rosnącą tendencję. Prognozu-
je się, że ulegnie ona odwróceniu od 
2014 roku i utrzyma się aż do końca 
prognozowanego okresu. Według pro-
gnoz, w 2050 roku popyt na pracę 
w sekcji M wyniesie 926 osób (spadek 
o 8,8% względem 2009 roku), co będzie 
stanowić 50% popytu na pracę osób 
w wieku niemobilnym zgłaszanego 
przez sektor usług nierynkowych. Re-
dukcji w latach 2009–2050, odpowied-
nio o 0,6% oraz 17,4%, ulegnie również 
popyt na pracę w sekcji L (spadek z 563 

do 560 osób) i N (spadek z 432 do 365osób). Udział sektora usług nierynkowych 
w łącznym popycie na pracę w powiecie biłgorajskim zmniejszy się zaledwie o 0,2 p.p. 
w całym okresie objętym predykcją (w 2050 roku wynosić będzie 34,8%). 

Rysunek 2.62. pokazuje, jak w przyszłości przedstawiać się będzie popyt na pracę 
osób w wieku niemobilnym w sekcjach usług nierynkowych w powiecie chełmskim. 
Największy popyt na pracę we wspomnianej grupie wiekowej przypada na sekcję M. 

W 2009 roku wyniósł on 633 osoby i był 
większy o 302 osoby w porównaniu do 
zapotrzebowania w sekcji L oraz o 389 
osób zapotrzebowania w sekcji N. 
W latach 2009–2050 prognozuje się 
spadek udziału popytu na pracę 
w sektorze edukacji w łącznym popycie 
na pracę osób powyżej 45. roku życia 
w usługach nierynkowych powiatu 
chełmskiego z 52,4% do 49,9%. W tym 
samym okresie szacuje się, że udział 
sektora usług nierynkowych w łącznym 
popycie na pracę wzrośnie o 5,6 p.p. 
i w ostatnim roku prognozy osiągnie 

59,4%. Według prognoz, malejącej tendencji popytu na pracę w sekcji związanej z edu-
kacją (M) towarzyszyć będzie spadek popytu na pracę w sekcji N (ochrona zdrowia i po-
moc społeczna). Szacuje się, że w roku 2050 obie wielkości wyniosą odpowiednio 
564 osoby (spadek o 10,9% w stosunku do roku 2009) i 206 osób (spadek o 15,3% wzglę-

 
Rys. 2.62. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie biłgorajskim 

 
Rys. 2.63. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie chełmskim 
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dem 2009 roku). Odwrotna tendencja będzie dotyczyć popytu na pracę w sekcji L. 
W całym analizowanym okresie wzrośnie on o 9,2 %, choć od 2030 roku prognozuje się 
jego stopniowy spadek do poziomu 361 osób w 2050 roku.  

 Popyt na pracę osób w wieku niemobilnym najbardziej uwidacznia się w sekcji 
związanej z edukacją. W 2009 roku zapotrzebowanie na pracowników w tej sekcji wy-

niosło 1053 osoby, co oznacza, że 
przewyższało popyt w sekcji L o 358 
osób oraz o 466 osób w sekcji N. Pro-
gnozuje się, że popyt na pracę osób 
powyżej 45. roku życia w edukacji 
zmniejszy się w analizowanym okresie 
i osiągnie 941 osób w 2050 roku (spa-
dek o 10,7% względem 2009). Redukcji 
z 668 osób do 561 osób ulegnie w tym 
samym okresie również popyt w sek-
cji L (spadek o 15,9% w stosunku do 
roku 2009). Według szacunków silniej-
sza redukcja popytu nastąpi w sekcji N. 
Prognozuje się, że w 2050 roku popyt 
osiągnie 390 osób (spadek o 33,7% 

względem poziomu z roku 2009). Zgodnie z prognozą, w 2050 roku udział sektora usług 
nierynkowych w łącznym popycie na pracę mieszkańców Chełma powyżej 45. roku 
życia zmniejszy się zaledwie o 1,4 p.p. względem roku 2009. 

 W powiecie hrubieszowskim najsilniejszy popyt na pracę osób w wieku niemobil-
nym można zaobserwować w edukacji. W 2009 roku zapotrzebowanie wyniosło 572 oso-

by, co stanowiło 43,5% całego popytu na 
pracę w usługach nierynkowych. Pro-
gnozuje się, że różnice między popytem 
w sekcji M a w sekcji L ulegną stopnio-
wemu zmniejszeniu. Wynika to z pro-
gnozowanego przyrostu zapotrzebowa-
nia na pracę w sektorze L do roku 2016 
(wzrost o 11,8% względem roku 2009). 
W okresie historycznym widać równy 
poziom popytu w sekcjach L i N. We-
dług prognozy dysproporcje między tymi 
wielkościami będą się pogłębiać do koń-
ca prognozowanego okresu. Szacuje się, 
że w 2050 roku popyt na pracę w sek-

cjach M, L i N wyniesie odpowiednio 509 osób, 385 osób, 298 osób. Oznacza to spadek 
w pierwszej i ostatniej sekcji odpowiednio o 10,9% oraz 17,7% w stosunku do roku 2009. 

 
Rys. 2.64. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w Chełmie 

 
Rys. 2.65. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie hrubieszowskim 
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Z kolei popyt w sekcji M powinien w 2050 roku wzrosnąć o 0,9% (względem roku 2009) 
i osiągnąć poziom 385 oferowanych miejsc pracy. 

 Rysunek 2.66. pokazuje, jak w przyszłości w powiecie janowskim będzie kształto-
wał się popyt na pracę osób w wieku powyżej 45 lat w sekcjach usług nierynkowych. 
W 2009 roku zauważyć można, że największy popyt na pracę, wynoszący 439 osób, przy-

pada na sekcję M (edukacja). W tym 
okresie przewyższa on o 120 osób po-
ziom popytu na pracę w sekcji N i o 220 
osób poziom popytu na pracę w sekcji L. 
Szacuje się, że udział popytu na pracę 
w edukacji w łącznym popycie w usłu-
gach nierynkowych zmniejszy się 
w całym analizowanym okresie o 2,8 p.p. 
i wyniesie w 2050 roku 46,9%. Ponadto 
prognozuje się malejącą tendencję zapo-
trzebowania na pracowników we 
wszystkich sektorach usług nierynko-
wych. Według szacunków, w roku 2050 
popyt na pracę w sekcji M wyniesie 

438 osób, w ochronie zdrowia i pomocy społecznej 271 osób, a w sekcji L wyniesie 
224 osoby. Oznacza to, że w ostatnim roku badania największy spadek dotknie popyt na 
pracę w sektorze L (spadek o 5,4% względem roku 2009). Prognozy wskazują, że udział 
sektora usług nierynkowych w łącznym popycie na pracę zmieni się o 2,6 p.p. 
i w 2050 roku wyniesie 47,6%.  

 Z rysunku 2.67. możemy odczytać, że najmniejszy popyt na pracę mieszkańców 
powiatu krasnostawskiego w wieku niemobilnym przypada na sekcję L. W 2009 roku 

popyt na pracę w tym sektorze wyniósł 
309 osób i był o 86,5% mniejszy niż 
popyt w sekcji M (575 osób) oraz 
o 58% mniejszy niż popyt w sekcji N 
(487 osób). Prognozuje się, że udział 
popytu na pracę w sekcji L w łącznym 
popycie na pracę w usługach nieryn-
kowych zmniejszy się tylko o 1,7 p.p. 
i w 2050 roku wyniesie 24,2%. We-
dług szacunków, w 2050 roku liczba 
oferowanych miejsc pracy w usługach 
nierynkowych wyniesie odpowiednio 
266, 459 i 376 miejsc w sekcjach L, M 
i N. Największy spadek w 2050 roku 

 
Rys. 2.66. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie janowskim 

 
Rys. 2.67. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie krasnostawskim 
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odnotuje się w przypadku popytu na pracę w ochronie zdrowia i pomocy społecznej 
(spadek o 22,9% względem roku 2009).  

Największy popyt na pracę osób w wieku niemobilnym w usługach nierynkowych 
w powiecie kraśnickim odnotowano w 2009 roku w sekcji M. Szacuje się, że popyt na 
pracę (osób powyżej 45. roku życia) w edukacji będzie rósł do roku 2013, w którym 

osiągnie wielkość 903 osoby. Od tego 
okresu przewiduje się jego spadek do 
poziomu 762 osób w 2050 roku (spadek 
o 10,5% względem roku 2009). Według 
prognozy, malejąca tendencja będzie 
charakteryzować również popyt na pra-
cę w pozostałych dwóch sekcjach oma-
wianego sektora. Szacuje się, że naj-
mniejsze zmiany w całym analizowa-
nym okresie dotyczyć będą zapotrze-
bowania na pracowników administracji 
(spadek o13,6% względem 2009 roku 
do poziomu 329 osób w roku 2050). 
W ostatnim prognozowanym roku po-

pyt na pracę w sekcji N powinien kształtować się na poziomie 433 osób, co oznacza 
spadek o 22,55 w stosunku do roku 2009. Prognozuje się, że udział popytu na pracę 
w sekcji M w popycie w usługach nierynkowych od 2009 roku wzrośnie jedynie 
o 2,1 p.p. i w 2050 roku osiągnie 50%. 

 Rysunek 2.69. pokazuje, że od 2009 roku popyt na pracę mieszkańców powiatu 
lubartowskiego mających więcej niż 45 lat, w sekcji M utrzymuje się na najwyższym 

poziomie. Prognozuje się, że udział tej 
sekcji w zapotrzebowaniu zgłaszanym 
przez usługi nierynkowe w powiecie 
zwiększy się do roku 2050 o 2,1 p.p. 
i wyniesie 52,4% w ostatnim roku pro-
gnozy. Szacuje się także malejącą ten-
dencję popytu na pracę w ochronie 
zdrowia i pomocy społecznej. W okre-
sie badanym prognozuje się wyraźne 
pogłębienie różnicy między popytem 
w sekcji L i N. Według prognoz, 
w 2050 roku popyt na pracę w sekcji N 
wyniesie 263 osoby (spadek o 29,4% 
w stosunku do 2009 roku), a w sekcji L 

 
Rys. 2.68. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie kraśnickim 

 
Rys. 2.69. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie lubartowskim 
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361 osób (spadek o 7,7% względem roku 2009). Udział sektora usług nierynkowych 
w łącznym popycie na pracę osób w wieku niemobilnym zmniejszy się nieznacznie 
w całym analizowanym okresie (spadek o 0,6 p.p.). 

 Największy popyt na pracę w usługach nierynkowych wśród osób powyżej 45. ro-
ku życia odnotowuje się w sekcji M, czyli w edukacji. W 2009 roku popyt ten kształto-

wał się na poziomie 1107 osób i był 
prawie 2,5 razy większy od popytu 
w pozostałych dwóch sekcjach. W ca-
łym analizowanym okresie prognozuje 
się zmniejszenie popytu na pracę osób 
w wieku niemobilnym w edukacji do 
poziomu 1064 osób w roku 2050 (spa-
dek o 3,8% względem 2009 roku). 
Z kolei popyt na pracę w sekcji L i N 
kształtował się w 2009 roku na zbliżo-
nym poziomie, osiągając odpowiednio 
455 i 471 miejsc pracy. Jak podają pro-
gnozy, różnica w popycie obu sekcji 
w przyszłości będzie stale dążyła do 
wyrównania. W 2050 roku przewaga 

popytu w ochronie zdrowia i opiece społecznej będzie wynosiła jedynie 5 osób. Szacuje 
się, że udział zapotrzebowania na pracę dominującej sekcji M w popycie w usługach 
nierynkowych wzrośnie o 2,5 p.p., osiągając w 2050 roku poziom 56,9%. W latach 
2009–2050 o 1 p.p. zmniejszeniu powinien ulec udział sektora usług nierynkowych 
w łącznym popycie na pracę osób w wieku 45+ w powiecie lubelskim. 

 Rysunek 2.71. pokazuje, jak w przyszłości Lublina będzie kształtować się popyt na 
pracę osób w wieku niemobilnym w poszczególnych sekcjach w usługach nierynko-

wych. Prognozuje się, że od 2009 roku 
popyt na pracę osób powyżej 45. roku 
życia w usługach nierynkowych będzie 
ulegać tendencji malejącej (spadek 
o 8,9 p.p. w roku 2050). Szacuje się, że 
popyt na pracę będzie największy 
w sekcji M (edukacja). W całym anali-
zowanym okresie, jak mówi prognoza, 
powinien on zmniejszyć się o 6% 
(względem roku 2009) i osiągnąć 
w 2050 roku stan 7394 osób. Szacuje 
się, że popyt na pracę w sekcji L, po-
dobnie jak w sekcji M powinien rosnąć 
do roku 2017 (w sekcji M do 2016 ro-

 
Rys. 2.70. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie lubelskim 

 
Rys. 2.71. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 
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ku). Następnie przewiduje się odwrócenie tej tendencji. W latach 2009–2050 zapotrze-
bowanie na pracę w sekcji L zmniejszy się zaledwie o 2,2%, osiągając w ostatnim roku 
prognozy 3755 miejsc pracy. W tym samym czasie powinna nastąpić redukcja popytu 
na pracę w sekcji N o 18,8%. 

 Największy popyt na pracę osób w wieku powyżej 45 lat przypadał w 2009 roku 
sekcji M (edukacja). Osiągał on w tym czasie 600 oferowanych miejsc pracy, co stano-

wiło 58,5% popytu na pracę w usługach 
nierynkowych w powiecie łęczyńskim. 
Popyt na pracę w sekcji L był 2,6 razy 
mniejszy niż popyt w sekcji M i wyno-
sił 230 osób. Z kolei najmniejsze zapo-
trzebowanie na pracowników odnoto-
wano w sekcji związanej z edukacją 
i ochroną zdrowia. W 2009 roku osiągał 
on stan 196 osób. W całym analizowa-
nym okresie prognozuje się niewielki 
spadek popytu na pracę w edukacji 
(redukcja o 4% względem roku 2009). 
Szacuje się, że w 2050 roku, że osiągnie 
on poziom 575 miejsc pracy. Zgodnie 

z przewidywaniami, popyt na pracę w sekcji L zredukuje się w ostatnim roku prognozy 
o 8,7% w stosunku do roku 2009 (wyniesie 210 osób). W największym stopniu zmieni 
się popyt na pracę w sekcji N (spadek o 20,1% względem roku 2009). Przewiduje się, że 
udział sektora usług nierynkowych w łącznym popycie na pracę osób niemobilnych 
pozostanie na względnie stałym poziomie w analizowanym okresie (przeciętnie 24,8%). 

Popyt na pracę osób w wieku 45 lat i więcej w usługach nierynkowych przedsta-
wiono na rysunku 2.72. Największe zapotrzebowanie na pracę w 2009 roku wystąpiło 

w edukacji. Od 2015 roku prognozuje 
się malejącą tendencję popytu na pracę 
w tej sekcji. Szacuje się, że w 2050 roku 
wyniesie on 1073 osoby, co oznacza 
spadek o 4,3% względem roku 2009. 
W tym samym okresie udział tej sekcji 
w popycie na pracę w całym powiecie 
także powinien ulec redukcji o 2,1 p.p. 
w stosunku do roku 2009. Większe 
zmiany prognozuje się w przypadku 
sekcji N i L (spadek w 2050 roku od-
powiednio o 13,8% oraz 9,8% w po-
równaniu z rokiem 2009. Prognozowa-
na tendencja spadkowa popytu na pra-

 
Rys. 2.72. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie łęczyńskim  

 
Rys. 2.73. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie łukowskim 
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cę we wszystkich sekcjach usług nierynkowych przekłada się na nieznaczny spadek 
ich udziału w łącznym popycie na pracę osób powyżej 45. roku życia zamieszkują-
cych powiat łukowski (redukcja o 0,2 p.p. w analizowanym okresie). 

 Największy popyt na pracę osób w wieku niemobilnym w roku 2009 przypadł 
w sekcji M (edukacja) i wyniósł 543 osoby, co stanowiło 47,7% łącznego zapotrze-
bowania na pracowników zgłaszanego w usługach nierynkowych w powiecie. W tym 

samym roku popyt na pracę w sekcji N 
był ponad dwa razy niższy i osiągnął 
250 osób, a popyt w sekcji L wyniósł 
347 osób. Przewiduje się, że w ostat-
nim roku prognozy popyt na pracę 
osób w wieku powyżej 45 lat w sekcji 
M osiągnie poziom 495 osób, co sta-
nowi spadek o 8,9% względem ro-
ku 2009. Szacunki pokazują, że tenden-
cja spadkowa w całym analizowanym 
okresie dotyczyć będzie również popytu 
na pracę w sekcji L i N. W 2050 roku 
obie wielkości powinny osiągać odpo-
wiednio 326 i 179 oferowanych miejsc 

pracy, co będzie oznaczało spadek popytu na pracę w omawianych sekcjach o 5,7% 
oraz 8,5% w stosunku do roku 2009. 

W 2009 roku w edukacji występował największy popyt na pracę mieszkańców 
powiatu parczewskiego w wieku niemobilnym. Wynosił on wówczas 353 osoby, co 
stanowiło 47,3% ogólnego popytu na pracę w usługach nierynkowych. Do 2050 roku 

prognozuje się spadek tego popytu do 
311 osób (redukcja o 11,8% w stosun-
ku do 2009 roku). W analizowanym 
okresie szacuje się silniejszy spadek 
dla popytu na pracę w sektorze L (re-
dukcja o 14,8%) i N (spadek aż 
o 25,9% względem roku 2009), które 
osiągną w 2050 roku odpowiednio 
poziom 154 i 157 osób. Dwie ostatnie 
wielkości będą w okresie prognozy 
dążyły do wyrównania, zatem szacuje 
się, że różnica w popycie na pracę 
w sektorach L i N powinna się syste-
matycznie zmniejszać. Prognozuje się, 

że udział sektora usług nierynkowych w łącznym popycie na pracę pozostanie na 
względnie stałym poziomie do końca 2050 roku (45,6%).  

 
Rys. 2.74. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie opolskim 

 
Rys. 2.75. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie parczewskim 
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Na rysunku 2.76. widać, że najmniejszy popyt na pracę osób w wieku powyżej 
45. lat wystąpił w 2009 roku w sekcji L (administracja publiczna i obrona narodowa). 
Wówczas zapotrzebowanie na pracowników powiatu puławskiego wynosiło 472 oso-

by. Było ono ponad dwa razy mniejsze 
niż popyt na pracę zarówno w sekcji N, 
jak i M, które kształtowały się na po-
ziomie odpowiednio 1005 osób i 1184 
osób. Według szacunków, popyt na 
pracę w sekcji L zostanie poddany 
redukcji o 14,3% względem 2009 roku 
i w ostatnim roku predykcji powinien 
osiągnąć 405 miejsc pracy. Prognozy 
zakładają malejącą tendencję również 
w przypadku popytu na pracę w sekcji 
N i M. Szacuje się, że w całym bada-
nym okresie największy spadek do-
tknie popytu na pracę w sekcji N (spa-

dek o 19,3% względem roku 2009), który w ostatnim roku prognozy osiągnie poziom 
810 osób. Najmniejsze zmiany (spadek o 7,6%), jak podają prognozy, powinny mieć 
miejsce w przypadku popytu na pracę w sekcji M. W sekcji tej do końca prognozy 
powinien utrzymać się największy popyt na pracę w usługach nierynkowych. 
W 2050 roku zapotrzebowanie na pracę w usługach nierynkowych stanowić będzie 
29,2% zgłaszanego popytu na pracę w powiecie puławskim. 

 W powiecie radzyńskim największy popyt na pracę osób powyżej 45. roku życia 
przypadał w sekcji M. W 2009 roku wyniósł on 562 osoby, co stanowiło 42,7% łącz-

nego popytu na pracę w usługach nie-
rynkowych w powiecie radzyńskim. 
Prognozuje się, że popyt na pracę we 
wszystkich sekcjach będzie rósł jedy-
nie w początkowych kilku latach pro-
gnozy. W całym analizowanym okresie 
szacuje się tendencję malejącą. Według 
prognoz, w 2050 roku popyt na pracę 
w sekcjach M, N i L wyniesie odpo-
wiednio 537, 334 oraz 336 osób. Nad-
wyżka popytu na pracę w sekcji N 
będzie dążyć do wyrównania w roku 
2025 z popytem w sekcji L. Po tym 
okresie szacuje się spadek popytu 

w sekcji N i nieznaczne pogłębianie różnicy między tymi wielkościami. Jak podają 
prognozy, udział sektora usług nierynkowych w łącznym popycie na pracę osób 

 
Rys. 2.76. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie puławskim 

 
Rys. 2.77. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie radzyńskim 
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w wieku niemobilnym zmniejszy się o 0,6 p.p. w całym analizowanym okresie, 
a w ostatnim roku prognozy osiągnie 42,1%. 

 Popyt na pracę osób w wieku niemobilnym w usługach nierynkowych przed-
stawiono na rysunku 2.78. W powiecie ryckim największy popyt na pracę osób z tej 
grupy wiekowej przypada na sekcję M (779 osób w 2009 roku). Szacuje się, że 

omawiane zapotrzebowanie zmniejszy 
się w całym badanym okresie o 7,5% 
w stosunku do roku 2009 i wyniesie 
w 2050 roku 767 osób, co będzie sta-
nowić aż 67,3% udziału w łącznym 
popycie na usługi nierynkowe powiatu 
(wzrost o 5,3% od roku 2009). Wiąże 
się to z prognozowanym spadkiem 
popytu na pracę w sekcji N. Szacuje 
się że w całym badanym okresie popyt 
na pracę w tej sekcji zmniejszy się 
z 240 osób (2009 rok) do 160 osób 
w roku 2050 (redukcja aż o 33,2%). 
Popyt na pracę w sekcji L powinien 
zmniejszać się w mniejszym tempie, 

by w 2050 roku osiągnąć poziom 213 osób (spadek o 10,8% w porównaniu do 
2009 roku). Udział popytu w usługach nierynkowych w łącznym popycie na pracę 
mieszkańców powiatu ryckiego w wieku niemobilnym zmniejszy się o 1,1 p.p. 
w całym okresie analizy. 

 W 2009 roku największy popyt na pracę mieszkańców powiatu świdnickiego 
w wieku niemobilnym przypadł na sekcję M (538 osób). Popyt ten był 2,5 razy większy 
od popytu w sekcji M i 1,6 razy większy od popytu w sekcji L. Według prognoz 

w 2050 roku popyt na pracę w sekcji M 
osiągnie poziom 526 osób, co oznacza 
spadek jedynie o 2,2% względem roku 
2009. Z kolei szacowany popyt na pracę 
w sekcjach L i N w ostatnim roku pro-
gnozy wyniesie 202 osoby (redukcja 
o 6,5% względem roku 2009) i 267 
osób (spadek o 16,4% w stosunku do 
2009 roku). Udział popytu na pracę 
w edukacji powinien w horyzoncie 
prognozy stanowić 52,8% popytu 
w usługach nierynkowych w powiecie 
świdnickim (wzrost o 2,7 p.p. wzglę-
dem roku 2009).  

 
Rys. 2.78. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie ryckim 

 
Rys. 2.79. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie świdnickim 
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 Zapotrzebowanie na pracę osób w wieku niemobilnym w sekcjach usług nieryn-
kowych powiatu tomaszowskiego pokazano na rysunku 2.80. W 2009 roku najwięk-

szy popyt na pracę odnotowano w sek-
cji M (828 osób). W całym analizowa-
nym okresie prognozuje się malejącą 
tendencję popytu na pracę w tej sekcji. 
Szacuje się, że w 2050 roku osiągnie 
on stan 731 miejsc pracy (spadek 
o 11,7% względem roku 2009). We-
dług prognoz, udział popytu na pracę 
w edukacji względem popytu w usłu-
gach nierynkowych zwiększy się 
o 2,5 p.p. i w ostatnim analizowanym 
okresie wyniesie 49,9%. W latach 
2009–2050 prognozuje się mniejsze 
tempo spadku zapotrzebowania na 

pracę mieszkańców powiatu tomaszowskiego w sekcji L (spadek o 7,2% względem 
roku 2009). Szacuje się, że największa redukcja (o 32,4%) dotknie zapotrzebowanie 
na pracowników związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną (321 osób 
w 2050 roku). Udział sektora usług nierynkowych w łącznym popycie na pracę osób 
w wieku niemobilnym zmniejszy się o 1,4 p.p., osiągając w 2050 roku 39,1%. 

W 2009 roku widać, że największy popyt na pracę odnotowano w sekcji M 
(394 osoby). W tym samym okresie popyt na pracę w sekcjach L i N był prawie dwa 

razy niższy i wynosił odpowiednio 
276 i 262 osoby. Według szacunków, 
w całym analizowanym okresie popyt 
we wszystkich trzech sekcjach usług 
nierynkowych będzie zmniejszał się 
w zbliżonym tempie. Szacuje się, że 
w roku 2050 popyt ten osiągnie od-
powiednio poziom 321, 220 oraz 203 
oferowanych miejsc pracy, co oznacza 
spadek o 18,6% (sekcja M), 20,3% 
(sekcja L), 22,5% (sekcja N) wzglę-
dem roku 2009. Jak podają prognozy, 
udział popytu na pracę w usługach 
nierynkowych w łącznym zapotrze-

bowaniu na pracowników w powiecie zwiększy się do 2050 roku zaledwie o 0,6 p.p. 
i wyniesie 48,1%.  

 
Rys. 2.80. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie tomaszowskim 

 
Rys. 2.81. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie włodawskim 
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Jak wynika z rysunku 2.82., największy popyt na pracę przypadł w 2009 roku 
na sekcję M (758 osób). Był on 1,7 razy większy od popytu w sekcji N (431 osób) i aż 
o 4,2 razy większy od popytu w sekcji L (180 osób). Szacuje się, że udział tego popy-

tu w popycie w usługach nierynko-
wych powiatu zamojskiego ulegnie 
nieznacznej redukcji w całym okresie 
analizy (w 2050 roku spadek o 0,6 p.p. 
względem roku 2009). Według pro-
gnoz, popyt na pracę we wszystkich 
sekcjach będzie wykazywał tendencję 
spadkową. Prognozy podają, że w ca-
łym analizowanym okresie największy 
spadek przypadnie popytowi na pracę 
w sekcji M (spadek w 2050 roku 
o 12,7% względem poziomu z roku 
2009). Popyt na pracę w sekcji N 
w 2050 roku wyniesie 380 osób (spa-

dek o 11,7% względem roku 2009), a w sekcji L 165 osób (redukcja o 8,4% w stosun-
ku do 2009 roku). Według prognoz popyt w wyżej wymienionych sekcjach będzie 
stanowić w 2050 roku 38,1% łącznego popytu na pracę mieszkańców powiatu zamoj-
skiego w wieku niemobilnym (spadek o 1,5 p.p. względem roku 2009).  

Prognozuje się, że popyt na pracę osób w wieku niemobilnym będzie wykazywał 
wahania w poszczególnych sekcjach usług nierynkowych w Zamościu. Szacuje się, że 
największy w 2009 roku popyt na pracę w sekcji N będzie się zmniejszać w całym bada-

nym okresie. Według prognoz, powinien 
on zrównać się z popytem na pracę 
w sekcji M (970 osób)w 2010 roku. 
Prognozuje się, że różnica między zapo-
trzebowaniem na pracę w obu sekcjach 
będzie się jednak pogłębiać w kolejnych 
latach. Od 2010 roku powinno się zatem 
obserwować największy popyt na pracę 
w edukacji. Jak podają prognozy, 
w 2050 roku wyniesie on 864 osoby 
(spadek o 10,3% względem roku 2009), 
co stanowi 36,2% łącznego popytu 
w usługach nierynkowych w powiecie. 
W ostatnim roku prognozy szacuje się, 

że popyt w sekcji L osiągnie poziom 738 osób, a w sekcji N 786 osób. Oznacza to spa-
dek odpowiednio do 11,7% i 21% względem roku 2009.  

 
Rys. 2.82. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w powiecie zamojskim 

 
Rys. 2.83. Popyt na pracę osób w wieku nie-
mobilnym w sekcjach usług nierynkowych 

w Zamościu 
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Szacuje się, że największy popyt na pracę osób powyżej 45. roku życia 
w każdym powiecie województwa lubelskiego będzie występować w edukacji. 
Zgodnie z prognozą, w całym analizowanym okresie popyt na pracę w tej sekcji 
będzie jednak ulegał zmniejszaniu. W 2050 roku w województwie lubelskim łącz-
na liczba oferowanych miejsc pracy w omawianej sekcji powinna ukształtować się 
na poziomie 23 490, co będzie oznaczać spadek o 7,6% w stosunku do stanu 
z roku 2009. Mniejszy spadek odnotuje się tylko w powiatach: janowskim, lubel-
skim, łęczyńskim, łukowskim, radzyńskim, ryckim, świdnickim, Białej Podlaskiej 
i Lublinie (w powiecie janowskim, w ostatnim roku prognozy zakłada się, że popyt 
na pracę w edukacji powinien stanowić 99,9% stanu z roku 2009). Warto zauwa-
żyć, że w żadnym z powiatów w ostatnich latach prognozy nie przewiduje się 
wzrostu zapotrzebowania na pracowników w sekcji związanej z edukacją. 

Udział sektora usług nierynkowych w łącznym popycie na pracę w województwie 
lubelskim będzie charakteryzować się niewielką tendencją malejącą. W 2009 roku 
37,2% zapotrzebowania na pracę generował sektor usług nierynkowych. Zgodnie 
z przewidywaniami, do 2050 roku odsetek ten zmniejszy się o 0,3 p.p. W województwie 
lubelskim występuje grupa powiatów, w których usługi nierynkowe są zdecydowanie 
bardziej rozwinięte niż przeciętnie w województwie. Na pierwszym miejscu należy tu 
wskazać powiat chełmski, w którym popyt na pracę w usługach nierynkowych stanowić 
będzie przeciętnie 58,4% łącznego zapotrzebowania na pracę w latach 2010–2050. 
Sektor usług nierynkowych ma istotne znaczenie w tworzeniu zapotrzebowania na pracę 
również w powiatach: hrubieszowskim (49,3%), włodawskim (48,2%), parczewskim 
(45,6%), opolskim (47,1%), janowskim (47,5%). Oznacza to, że w wymienionych 
powiatach istnieje szansa na zatrudnienie osób w wieku powyżej 45 lat w branżach 
związanych z edukacją, ochroną zdrowia i pomocą społeczną oraz administracją 
publiczną i obroną narodową. Niewielki udział w tworzeniu ogólnego zapotrzebowania 
na pracowników odgrywają usługi nierynkowe w powiecie świdnickim – zaledwie 
22,2% łącznego popytu na pracę jest związane z sektorem usług nierynkowych. Zgodnie 
z predykcjami, również w powiecie łęczyńskim (24,8%) oraz puławskim (29,2%) 
zapotrzebowanie na pracowników w wieku niemobilnym w sektorze usług 
nierynkowych nie będzie znaczne.  

Wyniki predykcji wskazują, że w sektorze usług nierynkowych liczba wolnych 
miejsc pracy będzie wzrastać w tempie średnio 1,4% rocznie w okresie 2010–2050 
(ze 142 w 2009 roku do 251 w 2050 roku). Szacuje się ponadto, że najwięcej wolnych 
miejsc pracy dla osób w wieku 45+ w województwie lubelskim powstawać będzie 
w sekcji związanej z ochroną zdrowia i opieką społeczną. Zgodnie z prognozą, ich 
liczba wzrośnie z 52 w 2009 roku do 112 w ostatnim roku predykcji. Z kolei 
w edukacji tempo wzrostu liczby wolnych miejsc pracy będzie największe (z 24 do 
67). Najbardziej stabilna sytuacja pod względem tworzenia nowych stanowisk pracy 
dla osób w wieku powyżej 45 lat będzie mieć miejsce w administracji (wzrost o 9% 
w prognozowanym okresie).  
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2.4. Wolne miejsca pracy 

Wolne miejsca pracy to miejsca pracy powstałe w wyniku ruchu zatrudnionych 
lub nowo utworzone38. W okresie historycznym liczba wolnych miejsc pracy 
w województwie lubelskim wykazywała znaczne wahania. Według prognozy, niezre-
alizowany popyt na pracę powinien wykazywać tendencję rosnącą w każdym 
z analizowanych powiatów. Największe tempo wzrostu powinno przypadać na 
rok 2010. Szacuje się, że w latach 2009–2050 zwiększeniu ulegnie również liczba 
wolnych miejsc pracy dla osób w wieku niemobilnym. Jak podają prognozy, najwięcej 
wolnych miejsc pracy dla osób w tej grupie wiekowej powinno być w usługach ryn-
kowych, a najmniej w rolnictwie. 

 Rysunek 2.84. pokazuje, jak w przyszłości będzie się kształtowała liczba wol-
nych miejsc pracy w województwie lubelskim. W okresie historycznym obserwowano 
znaczne wahania wielkości niezrealizowanego popytu na pracę. W 2007 roku wielkość ta 
wzrosła 2,8 razy w porównaniu do roku poprzedniego, osiągając poziom 4155 wolnych 

miejsc pracy. Po tym okresie odnoto-
wano trzykrotną redukcję liczby wol-
nych miejsc pracy do stanu 1385 osób 
w roku 2009. Liczba wolnych miejsc 
pracy dla osób w wieku niemobilnym 
wyniosła wówczas 39% wolnych 
miejsc pracy w województwie lubel-
skim. Prognozuje się, że w wojewódz-
twie lubelskim będzie występować 
rosnąca tendencja liczby wolnych 
miejsc pracy. Największe tempo wzro-
stu przypadnie według szacunków na 
2010 rok (wzrost o 18,8% w porówna-
niu do roku 2009). W ciągu kolejnych 

piętnastu lat liczba wolnych miejsc pracy powinna rosnąć średnio o 3,6% rocznie. 
Prognozy podają, że w 2025 roku w województwie lubelskim powinno być 2295 wol-
nych miejsc pracy, z czego 1016 powinno należeć dla osób powyżej 45. roku życia. 
W ostatnim roku prognozy liczba wolnych miejsc pracy zwiększy się o 71,2% w sto-
sunku do roku 2009 i wyniesie 2371 osób. Rosnącą tendencję prognozuje się również 
w przypadku liczby wolnych miejsc pracy dla osób powyżej 45 lat. Szacuje się, że 
w 2050 roku wielkość niezrealizowanego popytu na pracę w tej grupie wiekowej osią-
gnie 1096 osób, co będzie oznaczać ponad dwukrotny wzrost w stosunku do ro-
ku 2009. 

                                                   
38 GUS, Popyt na pracę w województwie lubelskim. Stan w końcu II kwartału 2010 roku, Lublin 2010 
[data dostępu: 6.12.2010]. 
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 Obserwuje się znaczne wahania liczby wolnych miejsc pracy dla osób w wieku 
niemobilnym w poszczególnych sektorach ekonomicznych województwa lubelskie-
go. W okresie historycznym największą liczbę wolnych miejsc pracy odnotowano 

w usługach rynkowych (730 
miejsc w 2007 roku). W 2009 
zmniejsza się ona do 246 i od 
tego momentu przewiduje się 
jej ponowny wzrost do 593 
w 2050 roku (wzrost o 143,6% 
względem stanu z roku 2009). 
W 2009 roku zaobserwowano 
większą liczbę wolnych miejsc 
pracy w przemyśle niż w usłu-
gach nierynkowych. Prognozu-
je się, że od 2010 (161 osób 
w obu sektorach) liczba wol-
nych miejsc pracy w usługach 

nierynkowych przewyższy liczbę miejsc pracy w przemyśle. Taki stan będzie się 
utrzymywał aż do 2025 roku, w którym obie wielkości zrównają się ze sobą 
(229 osób). Od 2033 roku liczba wolnych miejsc pracy w usługach nierynkowych 
będzie rosła szybciej niż w przemyśle. Szacuje się, że w horyzoncie prognozy obie 
wielkości wyniosą odpowiednio 251 (wzrost o 63,9% w porównaniu do roku 2009) 
i 248 osób (wzrost o 76,5% względem 2009 roku). Liczba wolnych miejsc pracy 
w rolnictwie utrzyma się na względnie stałym poziomie (średnio 4 osoby) w całym 
okresie analizy.  

Rysunek 2.86. pokazuje, jak w przyszłości będzie kształtował się popyt niezre-
alizowany w powiecie bialskim. W okresie historycznym obserwuje się znaczne 
wahania liczby wolnych miejsc pracy. Do roku 2007 liczba wolnych miejsc pracy 

gwałtownie rosła, osiągając poziom 
155 osób na koniec tego okresu (stan 
2,7 razy większy niż w roku poprzed-
nim). Od tego czasu do 2009 roku 
liczba wolnych miejsc pracy zmniej-
szyła się o 33% w stosunku do ro-
ku 2007 i wyniosła 51 miejsc (z czego 
20 miejsc dla osób powyżej 45. roku 
życia). Od 2009 roku przewiduje się 
stopniowe zwiększanie liczby wol-
nych miejsc pracy. Największa dyna-
mika wzrostu przypadnie na rok 2010 
(wzrost o 18,2% względem roku po-
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przedniego). W ciągu kolejnych 15 lat tempo to utrzyma się średnio na poziomie 
5,6% i będzie ulegać stopniowemu zmniejszaniu. W całym okresie prognozy liczba 
wolnych miejsc pracy zwiększy się o 68,2% (względem roku 2009) i w ostatnim 
roku prognozy powstanie 86 miejsc pracy, w tym 40 dla osób powyżej 45. roku ży-
cia. W 2009 roku powiat bialski tworzył 3,7% liczby wolnych miejsc pracy (dla 
osób w wieku niemobilnym) w województwie, i prognozuje się, że do roku 2050 
taki udział utrzyma się na względnie stałym poziomie. 

 Analizując popyt niezrealizowany w Białej Podlaskiej, obserwuje się, że po prawie 
dwukrotnym wzroście liczby wolnych miejsc pracy w 2007 roku (do 166), nastąpił spa-
dek do 56 w 2009 roku. Przewiduje się, że w kolejnych latach wielkość popytu niezre-

alizowanego będzie wzrastać. Przewi-
dywane tempo wzrostu wyniesie 19% 
w 2010 roku oraz utrzyma się na śred-
nim poziomie około 3,4% rocznie 
w latach 2011–2016. Wśród wolnych 
miejsc pracy w 2009 roku niecałe 40% 
stanowiły wolne miejsca pracy dla osób 
powyżej 45. roku życia. Zgodnie 
z prognozą w Białej Podlaskiej około 
40 miejsc pracy pozostanie nieobsadzo-
nych w 2025 roku, w 2050 roku będą to 
43 miejsca. Biała Podlaska generuje 
około 4% wolnych miejsc pracy 
w województwie (4,05% w 2009 roku). 

Szacuje się, że udział ten ulegnie niewielkiemu ograniczeniu w ostatnich latach stanowią-
cych horyzont prognozy (o 0,11 p.p. w 2050 roku w stosunku do 2009 roku). 

Rysunek 2.88. przedstawia, jak w przyszłości będzie się kształtować popyt niezreali-
zowany w powiecie biłgorajskim. W roku 2007 odnotowano gwałtowny (prawie trzykrot-

ny) wzrost liczby nieobsadzonych miejsc 
pracy do poziomu 171, a następnie spa-
dek do 55 w roku 2009. Prognozuje się 
tendencję do zwiększania się liczby wol-
nych miejsc pracy w całym analizowa-
nym okresie, przy czym najwyższe tem-
po wzrostu będzie wynosić 18,9% 
w 2010 roku. W ciągu kolejnych 15 lat 
będzie ono oscylować wokół średniego 
poziomu 3,8% rocznie. W 2009 roku 
39,3% liczby wolnych miejsc pracy 
w powiecie biłgorajskim stanowiły miej-
sca pracy dla osób powyżej 45. roku 
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życia. Powiat biłgorajski generował w 2009 roku 4% wszystkich wolnych miejsc pracy 
w województwie. Według prognoz udział ten zwiększy się w całym okresie, jaki obejmuje 
prognoza, i wyniesie 4,12% w 2050 roku. Szacuje się, że w powiecie biłgorajskim 
w 2025 roku pozostaną 94 wolne miejsca pracy, a w ostatnim roku prognozy 98 miejsc 
pracy, z czego 46,2% będą stanowić oferty dla osób powyżej 45. roku życia.  

 Niezrealizowany popyt na pracę w powiecie chełmskim w okresie historycznym 
charakteryzował się znacznymi wahaniami. Wielkość popytu niezrealizowanego rosła 
do 2007 roku, w którym osiągnęła poziom 59 osób, a następnie zmniejszyła się 

o 63,5%, osiągając w 2009 roku stan 
22 osób. Prognozuje się, że liczba wol-
nych miejsc pracy będzie odznaczać 
się tendencją rosnącą w całym okresie 
predykcji. Szacuje się, że w 2050 roku 
pozostanie nieobsadzonych 35 miejsc 
pracy (wzrost o 62,2% w stosunku do 
roku 2009), z czego 46% będą stano-
wić stanowiska dla osób powyżej 
45. roku życia. Liczba wolnych miejsc 
pracy dla osób w wieku niemobilnym 
zwiększy się zatem dwukrotnie w sto-
sunku do roku 2009 (z 8 do 16). Powiat 
chełmski w 2009 roku generował zale-

dwie 1,6% wolnych miejsc pracy w województwie lubelskim. Prognozuje się, że 
udział ten pozostanie na względnie stałym poziomie do końca analizowanego okresu 
(w 2050 roku zmniejszy się o niecałe 0,1 p.p. w stosunku do roku 2009).  

Rysunek 2.90. pokazuje zmiany liczby wolnych miejsc pracy w Chełmie. 
W okresie historycznym obserwuje się prawie trzykrotny wzrost niezrealizowanego 
popytu w 2007 roku względem roku poprzedniego. Po tym okresie miał miejsce spa-

dek o 70% do 2009 roku. W 2009 roku 
odnotowano 29 wolnych miejsc pracy 
dla osób w wieku niemobilnym (sta-
nowiło to 39,3% łącznej liczby wol-
nych stanowisk w powiecie). W całym 
prognozowanym okresie przewiduje 
się wzrost liczby wolnych miejsc pracy 
dla osób w wieku 45+ do 42 osób 
w roku 2050 (wzrost o 91% względem 
roku 2009). Oznacza to, że tempo 
wzrostu popytu niezrealizowanego 
w Chełmie w odniesieniu do osób po-
wyżej 45 lat było wyższe od dynamiki 
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wzrostu ogólnej liczby wolnych miejsc pracy (która wyniosła 62,2%). Szacuje się, że 
średnioroczne tempo wzrostu liczby wolnych miejsc pracy dla osób 45+ w kolejnych 
latach będzie kształtować się na poziomie 1,6%. W 2009 roku powiat generował 
4% wolnych miejsc pracy w województwie lubelskim. Prognozy wskazują na spadek 
tej liczby w kolejnych latach do poziomu 3,8% w 2050 roku.  

W powiecie hrubieszowskim liczba wolnych miejsc pracy rosła do 2007 roku, po 
czym zmniejszyła się ponad trzykrotnie w 2009 roku, osiągając poziom 27 osób, w tym 10 
dla osób w wieku niemobilnym. Szacuje się, że w 2025 roku pozostaną nieobsadzone 

43 miejsca pracy, z czego 19 dla osób 
w wieku niemobilnym. W całym anali-
zowanym okresie liczba wolnych miejsc 
pracy dla osób w tej grupie wiekowej 
zwiększy się dwukrotnie w porównaniu 
z rokiem 2009. Prognozuje się, że liczba 
wolnych miejsc pracy w 2050 roku ogó-
łem osiągnie poziom 44 stanowisk, co 
stanowi wzrost o 66% w stosunku do 
roku 2009. Wśród tych 44 wolnych 
miejsc pracy 20 powinno przypadać dla 
osób w wieku powyżej 45. roku życia. 
Prognozy podają, że powiat hrubieszow-
ski będzie generował w całym badanym 

okresie względnie stałą liczbę wolnych miejsc pracy w województwie (udział będzie wy-
nosić średnio 1,88% popytu niezrealizowanego w województwie).   

Szacuje się, że wahania liczby wolnych miejsc pracy w okresie historycznym zostaną 
zastąpione od 2009 roku tendencją rosnącą. W 2009 roku zanotowano 21 wolnych miejsc 
pracy w powiecie janowskim, w tym 8 stanowisk nieobsadzonych, przeznaczonych dla 

osób w wieku 45+. Szacuje się, że 
w 2050 roku liczba wolnych miejsc pra-
cy w powiecie osiągnie poziom 36 osób. 
Oznacza to wzrost o 70% w porównaniu 
z rokiem 2009. Jak podają szacunki, 
zwiększeniu do 17 osób ulegnie również 
liczba wolnych miejsc pracy dla osób 
powyżej 45. roku życia (dwukrotny 
wzrost w porównaniu do 2009 roku). 
Powiat janowski od początku analizowa-
nego okresu dostarczał jedynie 1,5% 
wolnych miejsc pracy dla osób w wieku 
niemobilnym i szacuje się, że taki po-
ziom utrzyma się do roku 2050. 
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Niezrealizowany popyt na pracę w powiecie krasnostawskim charakteryzowały wy-
sokie wahania w okresie historycznym. Do 2007 roku liczba wolnych miejsc pracy wzro-
sła prawie czterokrotnie w porównaniu do 2005 roku, a następnie powróciła do poprzed-

niego stanu i w 2009 roku osiągnęła 
poziom 34 stanowisk. Szacuje się, że do 
2038 roku liczba wolnych miejsc pracy 
będzie się zwiększać w średniorocznym 
tempie 1,63%. Największa dynamika 
wzrostu przypadnie na rok 2010 (wzrost 
o 16,5% w porównaniu z rokiem po-
przednim). Tendencja rosnąca ma towa-
rzyszyć również liczbie wolnych miejsc 
pracy dla osób w wieku niemobilnym. 
W 2009 roku wynosiła ona 13 osób. 
Szacuje się, że w 2025 roku w powiecie 
krasnostawskim popyt niezrealizowany 
ukształtuje się na poziomie 22 osób, 

a w ostatnim roku prognozy będzie to zapotrzebowanie na 24 osoby w wieku 45+ (spo-
śród 52 osób łącznie). Według prognoz, powiat krasnostawski powinien generować 
w 2050 roku 2,2% wolnych miejsc pracy w województwie lubelskim. Szacuje się, że 
udział ten zmniejszy się od 2009 roku o 0,27 p.p.  

W 2009 roku powiat kraśnicki tworzył 3,55% wolnych miejsc pracy 
w województwie. Zgodnie z prognozą długookresową szacuje się, że udział ten ule-
gnie niewielkiemu zmniejszeniu, o 0,21 p.p. względem roku 2009 w horyzoncie 

prognozy. Rozpatrując liczbę wolnych 
miejsc pracy w powiecie kraśnickim, 
obserwuje się, że zwiększyła się ona 
w 2007 roku prawie trzykrotnie 
w stosunku do roku poprzedniego. Od 
tego momentu wykazywała trend ma-
lejący, by osiągnąć w 2009 roku po-
ziom 49 stanowisk nieobsadzonych. 
Od 2010 roku prognozuje się rosnącą 
tendencję liczby wolnych miejsc pra-
cy w powiecie kraśnickim. Szacuje 
się, że w 2050 roku popyt niezreali-
zowany wyniesie 79 osób, z czego 
37 wolnych miejsc pracy powinno 

należeć do osób powyżej 45. roku życia. Według prognozy liczba wolnych miejsc 
pracy ogółem w ostatnim roku prognozy zwiększy się o 61% względem roku 2009. 
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Z kolei liczba wolnych miejsc pracy dla osób w wieku niemobilnym zwiększy się 
o 89% w stosunku do roku 2009.  

Popyt niezrealizowany w powiecie lubartowskim wykazywał do roku 2009 
znaczne wahania. W 2007 roku odnotowano jego wzrost o 277% w porównaniu do 
roku poprzedniego, a potem jeszcze większy spadek w 2009 roku (względem 

2007 roku). W 2009 roku w powiecie 
lubartowskim było 41 wolnych miejsc 
pracy, z czego 16 stanowisk dla osób 
w wieku niemobilnym. Szacuje się, że 
do 2038 roku niezrealizowany popyt na 
pracę w powiecie lubartowskim będzie 
wzrastał. Według prognoz w 2025 roku 
ma pozostać 65 nieobsadzonych miejsc 
pracy, a w tym 29 dla osób w wieku 
powyżej 45 lat. Szacuje się, że w ostat-
nich latach prognozy liczba wolnych 
miejsc pracy zmniejszy się nieznacznie 
(z 70 do 67 osób). Oznacza to jednak, 
że w całym okresie analizy tempo 

wzrostu wyniesie 65,7% w latach 2009–2050. Dynamika wzrostu liczby wolnych 
miejsc pracy dla osób w wieku 45+ będzie jednak większa i wyniesie 95% względem 
roku 2009 (wzrost do 31 osób). W tym samym przedziale czasowym nieznacznie 
zmniejszy się udział powiatu w tworzeniu wolnych miejsc pracy w województwie 
(spadek o 0,1 p.p. do poziomu 2,8% w 2050 roku). 

Na rysunku 2.96. widać, jak w przeszłości zmieniała się liczba wolnych miejsc 
pracy w powiecie lubelskim oraz prognozowane kierunki jej zmian do 2050 roku. 
Do roku 2007 liczba wolnych miejsc pracy rosła, osiągając stan 155 stanowisk na 

koniec tego okresu (ponad wzrost 
czterokrotny względem 2005 roku). 
Prognozuje się, że w 2025 roku liczba 
nieobsadzonych stanowisk pracy osią-
gnie poziom 84, a w 2050 roku będzie 
ich 87, w tym 37 miejsc przeznaczo-
nych dla osób w wieku niemobilnym. 
Według prognoz, w ostatnim roku 
badania liczba wolnych miejsc pracy 
zwiększy się o 80% w porównaniu do 
2009 roku, a liczba miejsc dla osób 
w wieku niemobilnym ponad dwu-
krotnie w stosunku  do roku 2009. 
Z 3,5% do 3,68% zwiększy się rów-
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nież udział powiatu w generowaniu niezrealizowanego popytu na pracę w woje-
wództwie lubelskim. 

 Niezrealizowany popyt na pracę w Lublinie podlegał znacznym wahaniom 
w okresie historycznym. W 2009 roku 433 miejsca pracy pozostawały nieobsadzone, 
w tym 170 stanowiły wolne miejsca pracy dla osób powyżej 45. roku życia. Stanowiło 

to 35% stanu z 2007 roku, w którym 
zaobserwowano maksimum analizo-
wanej kategorii. Szacuje się, że do 
2025 roku popyt niezrealizowany 
w Lublinie wzrośnie do 739 osób, 
a w roku 2050 już do 764. Oznacza to 
wzrost w analizowanym okresie o 77% 
w stosunku do roku 2009. Rosnącej 
tendencji podlegać będzie także liczba 
wolnych miejsc pracy dla osób w wieku 
powyżej 45. roku życia. W 2025 roku 
327 osób w wieku niemobilnym będzie 
mogło znaleźć zatrudnienie w Lublinie, 
zaś liczba nieobsadzonych stanowisk 

wzrośnie do 353 w 2050 roku. Będzie to ponad dwukrotny wzrost w stosunku do 
2009 roku. Lublin stanowi główny ośrodek generujący wolne miejsca pracy w woje-
wództwie. W pierwszym roku badania Lublin generował 29,8% wolnych miejsc pracy 
w województwie. Szacuje się, że w 2050 roku udział ten zwiększy się o 2,5 p.p.     

 Rysunek 2.98. pokazuje prognozę niezrealizowanego popytu na pracę w powie-
cie łęczyńskim. W latach 2007–2009 zaobserwowano niespełna trzykrotny spadek 

liczby wolnych miejsc pracy. W po-
wiecie łęczyńskim w 2009 roku było 
39 nieobsadzonych stanowisk pracy, 
z czego 15 było przeznaczonych dla 
osób powyżej 45. roku życia. Progno-
zuje się, że do końca analizowanego 
okresu liczba wolnych miejsc pracy 
zwiększy się o 78% w stosunku do 
roku 2009 i wyniesie 70 stanowisk 
w ostatnim roku prognozy. Zgodnie 
z prognozami, większy wzrost wykaże 
liczba wolnych miejsc pracy dla osób 
w wieku niemobilnym. Zwiększą się 
one ponad dwukrotnie względem roku 

2009 (do 43). Jak podają prognozy, od 2040 roku liczba wolnych miejsc pracy powin-
na stopniowo się zmniejszać (przeciętnie o 0,3 p.p. rocznie). Szacuje się, że od 

 
Rys. 2.97. Wolne miejsca pracy  

w Lublinie  

 
Rys. 2.98. Wolne miejsca pracy  

w powiecie łęczyńskim 



121 

2009 roku wzrastać będzie natomiast udział niezrealizowanego popytu na pracę (osób 
w wieku niemobilnym) w stosunku do województwa, osiągając w 2050 roku udział 
2,95%.  

 Liczba wolnych miejsc pracy powiatu łukowskiego w 2007 roku zwiększyła się 
niemalże trzykrotnie względem poprzedniego okresu, po czym zmalała, osiągając 
w 2009 roku poziom niższy (53 osoby) niż w roku 2006 (58 osób). Szacuje się, że 

tendencja rosnąca będzie dotyczyć 
liczby wolnych miejsc pracy do roku 
2035, przy czym największe tempo 
wzrostu odnotuje się w roku 2010 
(wzrost o 19% w stosunku do roku 
poprzedniego). Jak podają prognozy, 
w 2025 roku w powiecie łukowskim 
powinno być 90 nieobsadzonych 
miejsc pracy, a w 2050 roku 94 wolne 
miejsca pracy, z czego 43 dla osób 
w wieku powyżej 45 lat. Według pro-
gnoz, liczba wolnych miejsc pracy 
wzrośnie w 2050 roku o 75%, a liczba 
miejsc przeznaczonych dla osób 

w wieku 45+ podwoi się względem roku 2009. O 0,09 p.p. zwiększy również w ostat-
nim roku prognozy udział niezrealizowanego popytu na pracę osób w wieku niemo-
bilnym w stosunku do województwa (osiągnie on 3,94%). 

 Według prognoz, niezrealizowany popyt na pracę w powiecie opolskim powi-
nien charakteryzować się tendencją rosnącą w analizowanym okresie. Największy 

wzrost przewiduje się w 2010 roku 
(dynamika 18,9%), po którym nastąpi 
powolna stabilizacja tempa wzrostu. 
Prognozy zakładają, że w kolejnych 
15 latach prognozy średnioroczne tem-
po zmian liczby wolnych miejsc pracy 
utrzyma się na poziomie +2,2%. Od 
roku 2041 przewiduje się malejącą 
tendencję liczby wolnych miejsc pracy 
w powiecie. W 2050 roku popyt nie-
zrealizowany osiągnie stan 39 osób, co 
oznacza wzrost w stosunku do roku 
2009 o 69%. W 2009 roku było 9 nie-

obsadzonych miejsc pracy dla osób w wieku niemobilnym, a do 2050 roku prognozuje 
się dwukrotny wzrost tej liczby. Prognozuje się, że udział niezrealizowanego popytu 
na pracę osób w wieku niemobilnym w stosunku do województwa pozostanie na 

 
Rys. 2.99. Wolne miejsca pracy  

w powiecie łukowskim 

 
Rys. 2.100. Wolne miejsca pracy  

w powiecie opolskim 
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względnie stałym poziomie do końca 2050 roku (spadek z 1,67% w 2009 roku do 
1,65% w roku 2050). 

Niezrealizowany popyt na pracę w powiecie parczewskim stanowił w 2009 roku 
1,14% niespełnionego zapotrzebowania na pracę osób w wieku powyżej 45 lat w wo-
jewództwie lubelskim. Zgodnie z predykcjami, do 2020 roku udział ten ulegnie reduk-

cji do 1,06%, co świadczy o mniej-
szych możliwościach znalezienia za-
trudnienia w powiecie. W 2009 roku 
liczba wolnych miejsc pracy ukształ-
towała się na poziomie 16 stanowisk, 
w tym zaledwie 6 zgłaszało zapotrze-
bowanie na osoby powyżej 45 lat. Pro-
gnozuje się, że liczba wolnych miejsc 
pracy będzie się zwiększać w progno-
zowanym okresie. Stopniowo tempo 
wzrostu będzie jednak ulegać osłabie-
niu – począwszy od 2047 roku progno-
zuje się odwrócenie tendencji i spadek 
liczby wolnych miejsc pracy do po-

ziomu 25 osób w 2050 roku. W ostatnim roku predykcji szacuje się wzrost liczby 
wolnych miejsc pracy dla osób powyżej 45. roku życia o 87,6% w porównaniu do 
roku 2009.  

 Prognozuje się, że liczba wolnych miejsc pracy w powiecie puławskim zwiększy 
się od 2009 roku z 87 do 145 osób w ostatnim roku prognozy, co oznacza wzrost 

o 66,4%. Szacuje się, że największe 
tempo wzrostu przypadnie na rok 2010 
(wzrost o 18,9% w porównaniu do 
roku poprzedniego). Zgodnie z pro-
gnozą, w 2025 roku ma być 141 wol-
nych miejsc pracy. Prognozy podają, 
że zwiększyć ma się również liczba 
wolnych miejsc pracy dla osób powy-
żej 45. roku życia, która w 2050 roku 
wyniesie 67 osób (wzrost o 87% 
względem 2009 roku), co powinno 
stanowić 46% wolnych miejsc pracy 
w powiecie. W 2009 roku powiat pu-
ławski generował aż 6,3% wolnych 

miejsc pracy w województwie. Prognozuje się że w 2050 roku udział ten zmniejszy 
się o 0,17 p.p. w porównaniu do roku 2009. 

 
Rys. 2.101. Wolne miejsca pracy  

w powiecie parczewskim 

 
Rys. 2.102. Wolne miejsca pracy  
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Niezrealizowany popyt na pracę powiatu radzyńskiego odznaczał się dużymi wa-
haniami w okresie historycznym. W 2007 roku liczba wolnych miejsc pracy zwiększy-
ła się 2,7 razy w porównaniu do roku 2006. Od tego momentu odnotowano jej spadek 

do 2009 roku, w którym zmniejszyła 
się do 30 stanowisk. W kolejnych la-
tach prognozuje się wzrost liczby wol-
nych miejsc pracy, przy czym tempo 
tego wzrostu będzie coraz mniejsze. Jak 
podaje prognoza, w powiecie radzyń-
skim w 2043 roku będzie 55 wolnych 
miejsc pracy i od tego momentu liczba 
ta będzie się sukcesywnie zmniejszać, 
osiągając w 2050 roku poziom 53 ofe-
rowanych stanowisk. Jak wynika z pro-
gnoz długookresowych, liczba wol-
nych miejsc pracy w 2050 zwiększy się 
o 78%, a liczba miejsc pracy dla osób 

w wieku niemobilnym podwoi się w stosunku do roku 2009 (z 12 do 24 osób 
w 2050 roku). Udział niezrealizowanego popytu na pracę osób w wieku powyżej 
45 lat względem województwa będzie oscylować wokół 2,21% w latach 2009–2050.  

Rysunek 2.104. pokazuje, jak w przyszłości będzie kształtowała się liczba wol-
nych miejsc pracy w powiecie ryckim. Po znacznych wahaniach w okresie historycz-

nym prognozuje się jej wzrost o 66% 
w 2025 roku w porównaniu do roku 
2009. Szacuje się, że niezrealizowany 
popyt będzie się zmniejszał w latach  
2040–2050, a w ostatnim roku progno-
zy wyniesie 54 osoby. W liczbie tej 
znajdzie się 25 miejsc przeznaczonych 
dla osób w wieku niemobilnym. Ozna-
cza to, że w ostatnim roku prognozy 
liczba wolnych miejsc pracy dla osób 
powyżej 45. roku życia zwiększy się 
o 97,8% w porównaniu do stanu 
z 2009 roku. Jak wynika z rysunku, 

w 2009 roku powiat rycki generował 2,34% wolnych miejsc pracy w województwie. 
Prognozuje się, że do 2019 roku liczba ta  zmniejszy się zaledwie o 0,04 p.p. i na tak 
niezmiennym poziomie utrzyma się do roku 2050.  

 
Rys. 2.103.  Wolne miejsca pracy  

w powiecie radzyńskim 

 
Rys. 2.104. Wolne miejsca pracy  

w powiecie ryckim 



124 

Niezrealizowany popyt na pracę wykazywał do 2009 roku znaczne wahania. 
W 2007 roku obserwowano wzrost o 170% w porównaniu do roku poprzedniego, 
a następnie spadek do poziomu 46 osób w roku 2009. W okresie tym 39% wolnych 

miejsc pracy stanowiły oferty przezna-
czone dla osób powyżej 45. roku życia. 
Szacuje się, że w latach 2009–2035 
liczba wolnych miejsc pracy zwiększy 
się o 88,7% i po okresie stabilizacji bę-
dzie maleć od roku 2044. Według pro-
gnoz, w powiecie świdnickim w ostat-
nim roku prognozy będą 83 wolne miej-
sca pracy, z czego 46,2% będzie przypa-
dać dla osób w wieku niemobilnym. Jak 
podają prognozy, liczba wolnych miejsc 
pracy dla osób w wieku powyżej 45 lat 
w 2050 roku zwiększy się ponad dwu-
krotnie w porównaniu do roku 2009. 

Szacuje się, że rosnąca tendencja będzie towarzyszyć również udziałowi niezrealizowane-
go popytu na pracę osób w wieku 45+ do województwa. W 2009 roku powiat świdnicki 
tworzył 3,29% wolnych miejsc pracy w województwie. Prognozy podają, że udział ten 
zwiększy się do 2030 roku o 0,21 p.p. i na takim poziomie utrzyma się do końca pre-
dykcji.  

 Udział niezrealizowanego popytu na pracę osób w wieku niemobilnym do popytu 
w województwie wynosił w 2009 roku 3% (w porównaniu do 3,15% w 2005). Szacuje 

się, że udział powiatu w tworzeniu 
nowych miejsc pracy ulegnie jednak 
stopniowemu ograniczeniu i w 2050 
będzie wynosić 2,91%. Prognozuje się 
ponadto, że liczba wolnych miejsc pra-
cy w powiecie tomaszowskim wzrośnie 
do 2025 roku o 25 stanowisk w stosun-
ku do 2009 roku i wyniesie 67 miejsc. 
W przypadku wolnych miejsc pracy dla 
osób powyżej 45. roku życia przewiduje 
się wzrost o 88% (z 16 do 30). Do koń-
ca okresu prognozy można spodziewać 
się dalszego wzrostu niezrealizowane-
go popytu na pracę osób w wieku nie-

mobilnym. W 2050 roku liczebność ta osiągnie stan 32 osób, co będzie oznaczało 
wzrost o 95% w stosunku do poziomu z roku 2009.  

 
Rys. 2.105. Wolne miejsca pracy  

w powiecie świdnickim 

 
Rys. 2.106. Wolne miejsca pracy  

w powiecie tomaszowskim 
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Największy poziom niezrealizowanego popytu na pracę w powiecie włodawskim 
wystąpił w 2007 roku. Wówczas 57 miejsc pracy było nieobsadzonych, w tym 
22 przeznaczonych dla osób powyżej 45. roku życia. W ciągu kolejnych lat nastąpiła 

tendencja spadkowa, do poziomu 19 
wolnych miejsc pracy w roku 2009. Od 
tego czasu prognozuje się zwiększenie 
liczby nieobsadzonych miejsc pracy. 
Szacuje się, że największe tempo zmian 
przypadnie na pierwszych 10 lat pro-
gnozy (średnioroczne tempo wzrostu 
wyniesie wówczas 3,2%). Według pro-
gnoz, w 2025 roku liczba wolnych 
miejsc pracy w powiecie będzie wyno-
siła 28 stanowisk, z czego 12 ofert bę-
dzie przeznaczonych dla osób w wieku 
niemobilnym. Szacunki podają, że 
w 2050 roku 13 osób powyżej 45. roku 

życia będzie mogło znaleźć zatrudnienie na nieobsadzonych miejscach pracy. Stanowi 
to wzrost o 77% w porównaniu do roku 2009. W 2009 roku powiat włodawski genero-
wał 1,36% wolnych miejsc pracy w województwie. Prognozuje się, że w horyzoncie 
prognozy udział ten zmniejszy się o 0,87 p.p. 

Począwszy od 2010 roku prognozuje się rosnącą tendencję w liczbie wolnych 
miejsc pracy w powiecie zamojskim. W 2007 roku niezrealizowany popyt na pracę 
prawie trzykrotnie zwiększył się w porównaniu do roku poprzedniego. Następnie zma-

lał do 33 osób w 2009 roku (poziom 
większy o 2 osoby w porównaniu 
z rokiem 2006). W 2050 roku szaco-
wana liczba wolnych miejsc pracy 
powinna osiągnąć poziom 58 osób, 
z czego 27 miejsc powinno być prze-
znaczonych dla osób powyżej 45. roku 
życia. Jak wynika z prognoz, liczba 
wolnych miejsc pracy zwiększy się 
w 2050 roku o 74,9% w stosunku do 
roku 2009. W tym samym okresie po-
nad dwukrotnie wzrośnie liczba ofert 
dla osób w wieku niemobilnym. 
W 2009 roku powiat zamojski genero-

wał 2,4% wolnych miejsc pracy w województwie i według szacunków poziom ten 
utrzyma się na względnie stałym poziomie do końca prognozy (w 2050 roku spadek 
o 0,05 p.p. w porównaniu z rokiem 2009). 

 
Rys. 2.107. Wolne miejsca pracy  

w powiecie włodawskim 

 
Rys. 2.108. Wolne miejsca pracy  

w powiecie zamojskim 
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Rysunek 2.109. pokazuje, jak w przyszłości będzie się kształtowała liczba wol-
nych miejsc pracy w Zamościu. W okresie historycznym obserwuje się znaczne waha-
nia wielkości niezrealizowanego popytu na pracę. W 2007 roku liczba wolnych miejsc 

pracy wzrosła prawie trzykrotnie 
w porównaniu do roku poprzedniego, 
osiągając poziom 208 stanowisk. Od 
tego momentu nastąpił spadek do 
72 osób w 2009 roku, w tym 28 wol-
nych miejsc pracy dla osób w wieku 
45+. Przewiduje się, że w kolejnych 
latach popyt niezrealizowany będzie 
wzrastał. Zgodnie z prognozą, liczba 
wolnych miejsc pracy w 2050 roku 
zwiększy się o 74,9% w stosunku do 
ostatniego roku historycznego i będą to 
stanowiska dla 119 osób w ostatnim 
roku predykcji. Szacuje się, że nieob-

sadzone stanowiska pracy będą mogły być zajęte przez 55 osób w wieku powyżej 
45 lat. Zamość tworzył w 2009 roku 5,21% wolnych miejsc pracy w województwie. 
Jak pokazują prognozy, udział ten będzie się nieznacznie zmniejszać do 5,04% w ho-
ryzoncie predykcji. 

Niezrealizowany popyt na pracę w województwie lubelskim wykazywał znaczne 
wahania w okresie historycznym. W każdym z powiatów można zaobserwować pew-
ne prawidłowości w kształtowaniu się liczby wolnych miejsc pracy. W 2007 roku 
liczba wolnych miejsc pracy w województwie wzrosła niemalże trzykrotnie 
w porównaniu do roku poprzedniego, po czym zmniejszała się do roku 2009, 
w którym osiągnęła poziom jeszcze niższy niż sprzed gwałtownego wzrostu. Progno-
zuje się rosnącą tendencję liczby wolnych miejsc pracy w województwie. Podobnie 
ma się również zmieniać w przyszłości liczba wolnych miejsc pracy dla osób w wieku 
45 lat i więcej.  

Szacuje się, że w 2050 roku w województwie lubelskim będzie 2371 nieobsadzo-
nych miejsc pracy, w tym 1096 dla osób powyżej 45. roku życia. Oznacza to wzrost 
o 68,4% w stosunku do pierwszego okresu prognozy. Na tle województwa najlepiej 
pod względem przedsiębiorczości i zwiększania zapotrzebowania na pracowników 
wypadają powiaty: świdnicki (wzrost o 78,8%), lubelski (75,4%), radzyński (75,1%), 
łęczyński (75%). Najmniejszy wzrost (o 51,5% w porównaniu do roku 2010) szaco-
wany jest dla powiatu włodawskiego.  

Na tle wszystkich powiatów odznacza się również powiat grodzki Lublin, który 
według prognoz będzie generować w 2050 roku aż 32% wolnych miejsc pracy 
w województwie lubelskim. Ponadto przewidywany jest tu wzrost wolnych miejsc 
pracy dla osób powyżej 45 lat o 72,7% w latach 2010–2050. Ze względu na tempo 

 
Rys. 2.109. Wolne miejsca pracy  

w Zamościu 
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tworzenia wolnych miejsc pracy, uplasuje się ono na czwartym miejscu wśród 
wszystkich powiatów województwa.  

Od 2010 roku szacuje się, że najwięcej wolnych miejsc pracy dla mieszkańców 
województwa lubelskiego w wieku niemobilnym powstanie w usługach rynkowych, 
gdyż ten sektor będzie rozwijał się najbardziej dynamicznie. W latach 2010–2050 
o 144% wzrośnie liczba nieobsadzonych stanowisk w usługach rynkowych, przy czym 
w usługach nierynkowych będzie to wzrost o 77%, a w przemyśle o 64%. 
W 2009 roku obserwowano większą liczbę wolnych miejsc pracy w przemyśle niż 
w usługach nierynkowych. Różnice między obiema wielkościami będą się zacierać 
w trakcie całego analizowanego okresu. Zgodnie z prognozą, w 2050 roku będzie 
251 wolnych miejsc pracy w usługach nierynkowych  i 248 nieobsadzonych miejsc 
pracy w przemyśle. Liczba wolnych miejsc pracy w rolnictwie będzie najmniejsza 
i utrzyma się na względnie stałym poziomie (średnio 4 osoby) w całym okresie analizy.  
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Podsumowanie prognoz popytu na pracę osób w wieku niemobilnym 

W powyższym rozdziale dokonano porównania tego, jak w przyszłości  
województwa lubelskiego będzie się kształtować popyt na pracę osób w wieku 
niemobilnym w poszczególnych sektorach gospodarki: rolnictwie, przemyśle, usługach 
rynkowych i nierynkowych. Sytuacja na rynku pracy mieszkańców województwa 
lubelskiego w tej grupie wiekowej jest zróżnicowana. Szacuje się, że udział popytu 
niezrealizowanego w łącznym popycie na pracę osób powyżej 45. roku życia 
w województwie lubelskim będzie nieznacznie wzrastał z roku na rok. W ostatnim roku 
predykcji (2050 rok) wyniesie on około 1096 nieobsadzonych stanowisk pracy, co 
stanowić będzie zaledwie 0,85% ogólnego popytu na pracę. Zgodnie z prognozami 
największa liczba wolnych miejsc pracy dla osób w wieku niemobilnym będzie 
dostępna w Lublinie (około 353 etatów w 2050 rok). 

W województwie lubelskim popyt na pracę osób powyżej 45. roku życia będzie 
się systematycznie zmniejszał. Od 2010 roku prognozuje się malejącą tendencję zapo-
trzebowania na pracę w rolnictwie i przemyśle. Szacuje się, że do 2050 roku łączny 
popyt na pracę w rolnictwie nie zwiększy się w żadnym z analizowanych powiatów. 
Znacznemu pogorszeniu w stosunku do roku 2009 ulegnie sytuacja w powiecie za-
mojskim, chełmskim, krasnostawskim i Lublinie. Szacuje się, że we wszystkich tych 
powiatach zapotrzebowanie na pracę w rolnictwie w końcu 2050 roku będzie się 
kształtowało na poziomie od 0 do 30 osób. Na względnie stałym poziomie w całym 
analizowanym okresie utrzyma się natomiast popyt na pracę w powiecie opolskim 
(zmniejszenie zaledwie do 97,7%  stanu sprzed prognozy). Sektor rolniczy odgrywa 
więc coraz mniejszą rolę na rynku pracy województwa lubelskiego. Tezę tę potwier-
dza niewielkie zapotrzebowanie na siłę roboczą oraz brak popytu niezrealizowanego. 

Według szacunków większe zapotrzebowanie na pracę osób w wieku niemobil-
nym zgłaszane będzie w sekcjach związanych z przemysłem. Ich udział w ogólnym 
popycie na pracę wynosił w 2009 roku 30,6%, ale ulegnie zmniejszeniu do 28,8% 
w ostatnim roku predykcji. Przewiduje się, że w 2050 roku w województwie lubel-
skim łączny popyt na pracę w tym sektorze powinien osiągnąć poziom 37 149 osób 
(w tym popyt niezrealizowany na poziomie 248 osób), co oznacza spadek o 15,6% 
względem roku 2009. Prognozy zakładają jeszcze większą jego redukcję w przypadku 
powiatów: chełmskiego, hrubieszowskiego, janowskiego, krasnostawskiego, kraśnic-
kiego, lubartowskiego, parczewskiego, puławskiego, Białej Podlaski, Lublina i Zamo-
ścia. Najwięcej, bo aż o 27,7% zmniejszy się popyt na pracę w przemyśle w Chełmie 
na przestrzeni 2009–2050. Z kolei jak podają szacunki, nieznaczną zmianę omawianej 
wielkości powinniśmy odnotować w przypadku powiatu radzyńskiego oraz zamoj-
skiego (spadek odpowiednio o 1,5% oraz o 2,7% w porównaniu do roku 2009).  

Według szacunków, w latach 20092050 niewielki spadek dotknie również popytu 
na pracę w usługach rynkowych województwa lubelskiego. Prognozuje się, że 
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w ostatnim roku badanego okresu popyt ten powinien osiągnąć poziom 42 740 osób 
w wieku powyżej 45 lat, co oznacza redukcję o 3,8% w stosunku do poziomu 
z roku 2009 (44 418 osób). Szacuje się, że sektor usług rynkowych będzie 
charakteryzował się rosnącym udziałem w łącznym popycie na pracę osób w wieku 
niemobilnym, co świadczy o jego rosnącej randze (udział ten wzrośnie z 29,3% 
w 2005 roku do 33,1% w 2050 roku). Prognozy podają, że popyt niezrealizowany 
w usługach rynkowych w 2050 roku wynosić będzie 593 osoby (w porównaniu do 
246 wolnych miejsc pracy w 2009 roku). Największy spadek, jak podają prognozy, 
powinno się odnotować na koniec badanego okresu w powiatach chełmskim i ryckim 
(spadek o 21,6% w porównaniu do stanu z roku 2009). W niektórych powiatach szacuje 
się nieznaczny wzrost zapotrzebowania na pracę w sekcji usług nierynkowych. Są to 
powiaty: janowski, lubelski, łęczyński, świdnicki i Lublin.  

Największy popyt na pracę osób powyżej 45. roku życia przewiduje się 
w usługach nierynkowych. Analiza przewidywanego popytu na pracę w tym sektorze 
wskazuje jednak na tendencję malejącą (w 2050 roku spadek o 11,1% względem roku 
2009). Największą redukcję odnotuje się w powiecie włodawskim (redukcja o 20,2% 
w porównaniu do roku 2009). Udział sektora usług nierynkowych w łącznym popycie 
na pracę w województwie lubelskim będzie charakteryzować się niewielką tendencją 
malejącą. Jest to związane z redukcją popytu na pracę we wszystkich trzech omawia-
nych sekcjach usług nierynkowych. 

Warto również podkreślić, że według prognoz największe zapotrzebowanie  na 
pracę osób powyżej 45. roku życia wystąpi w sekcjach CDE (górnictwo, przemysł, 
wytwarzanie w zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę). Kolejną sekcją, 
w której przewiduje się duży popyt na pracę osób w wieku niemobilnym jest edukacja 
(sekcja M) oraz sekcja G (handel hurtowy i zagraniczny, naprawa pojazdów samocho-
dowych, motocykli oraz artykułów użytku osobistego i domowego). Najmniejsze za-
potrzebowanie na pracę osób w wieku niemobilnym będzie generowało rolnictwo 
i rybactwo, a także sekcja H (hotele i restauracje). Szacuje się ponadto, że największa 
liczba wolnych miejsc pracy przeznaczonych dla osób w wieku 45+ będzie w handlu, 
usługach gastronomicznych i hotelarskich (243 etaty w ostatnim roku prognozy).  
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Rozdział 3 
Prognoza struktury wieku populacji według odsetka osób 

w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym  
oraz mobilnym i niemobilnym 

W kontekście szybko zmieniającej się sytuacji na regionalnym rynku pracy 
kluczowego znaczenia nabierają precyzyjne prognozy demograficzne. W niniejszym 
rozdziale przedstawiona zostanie prognoza stanu i struktury ludności według 
poszczególnych grup wiekowych. Stan ludności to wynikająca z bilansu ludności liczba 
osób (ogółem lub według określonych cech) zamieszkujących w danym momencie 
czasu określone terytorium. W raporcie uwzględniono stan na koniec każdego roku, 
czyli na dzień 31.12. W badaniu wyodrębnione zostały ekonomiczne grupy wieku: 
- wiek przedprodukcyjny (0–17 lat) oraz wiek poprodukcyjny (powyżej 60 lat 
w przypadku kobiet oraz powyżej 65 lat dla mężczyzn), które łącznie tworzą grupę 
osób w wieku nieprodukcyjnym;  
- wiek produkcyjny (mężczyźni w wieku 18–64 lata oraz kobiety w wieku 18–59 lat). 
Grupa ta została podzielona dodatkowo na wiek mobilny (18–44 lata) obejmujący 
osoby, które są zdolne do zmiany stanowiska, miejsca pracy lub ewentualnego prze-
kwalifikowania się oraz wiek niemobilny (45–64 lata dla mężczyzn oraz 45–59 lat dla 
kobiet) obejmujący osoby, które nie są już chętne do zmiany miejsca pracy, dokształ-
cania lub przekwalifikowania się w celu zmiany stanowiska. 

Prognozy liczby ludności zaprezentowane w tym rozdziale na poziomie woje-
wództwa zostały sporządzone przez Główny Urząd Statystyczny39 i przytoczono je 
tutaj jako punkt wyjścia prognoz przeprowadzonych w ramach projektu. W kolejnym 
etapie prognozy te zostały przedłużone do 2050 roku oraz uszczegółowione do niż-
szego szczebla podziału terytorialnego, jakim są powiaty. Sprowadzenie prognoz do 
poziomu powiatów daje możliwość uzyskania znacznego stopnia szczegółowości 
i powoduje uzyskanie wniosków o charakterze lokalnym.  

Stan oraz struktura ludności należą do głównych czynników determinujących  
rozwój społeczno-gospodarczy. Biorąc to pod uwagę należy stwierdzić, że konstrukcja 
prognoz demograficznych jest szczególnie ważna w świetle planowania długofalowej 
polityki społeczno-gospodarczej na rynku pracy. Jedną z funkcji pełnionych przez 
prognozy demograficzne jest ponadto dostarczenie informacji o możliwych nieko-
rzystnych stanach bądź strukturach ludności w przyszłości. Ma to istotne znaczenie 
zwłaszcza w świetle postępującego w Polsce starzenia się społeczeństwa, którego 
skutki będą odczuwalne m.in. dla rynku pracy czy systemu emerytalno-rentowego. 

                                                   
39 GUS, www.stat.gov.pl, Prognoza ludności na lata 2008–2035 [data dostępu: 25.10.2010]. 
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3.1. Województwo lubelskie40 

Województwo lubelskie zamieszkuje ponad 2,1 mln osób (stan na 31.12.2009), 
z czego 53,4% mieszka na terenach wiejskich. Region ma charakter rolniczy, o czym 
świadczy wysoki odsetek terenów wiejskich – 96,1% łącznej powierzchni wojewódz-
twa zajmują gminy wiejskie.  

Na rysunku 3.1. przedstawiono prognozy liczby ludności w województwie. 
Zarówno w okresie historycznym, jak i w horyzoncie prognozy liczba ludności 
w województwie wykazuje trend malejący. Przeciętnie tempo spadku liczby lud-

ności w latach 1996–2050 oscyluje 
wokół 0,5% rocznie. Przewiduje się, 
że w 2025 roku liczba ludności wy-
niesie 2 011 897 osób (93,3% stanu 
z 2009 roku). Większą część miesz-
kańców województwa stanowią ko-
biety. Szacuje się, że w okresie pro-
gnozy stosunek liczby kobiet do 
mężczyzn pozostawać będzie stabil-
ny i nie ulegnie większym zmianom. 
Zgodnie z prognozami kolejne lata 
pogłębią ubytek liczby kobiet 
w województwie. Ich liczba zmniej-

szy się z 1 112 598 osób w 2009 roku do 1 036 646 w 2025 roku oraz 877 677 
w 2050 roku. Dla porównania, w tym samym okresie liczba mężczyzn zmniejszy 
się o 20,5% i na koniec 2050 roku wyniesie 829 981 osób.  

Zgodnie z prognozą, liczba ludności mieszkającej w miastach będzie zmniejszać 
się w znacznie szybszym tempie niż liczba ludności na wsiach. W 2009 roku obszary 
miejskie zamieszkiwało 1 003 920 osób, co stanowiło 46,6% liczby ludności ogó-
łem. Szacuje się, że dysproporcje pomiędzy liczbą ludności mieszkającej w miastach 
i na wsiach będą się pogłębiać w horyzoncie prognozy (zob. rysunek 3.2., s. 132). 

 
 
 

                                                   
40 Wstępną charakterystykę województwa lubelskiego przygotowano na podstawie: GUS, BDR, 
www.stat.gov.pl, dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 3.1. Liczba ludności ogółem  

w województwie lubelskim 
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Prognozuje się, że w 2025 roku odsetek ludności w miastach wyniesie 45,6%, 
a w ostatnim roku prognozy zostanie 
ograniczony do 43,7% ludności ogó-
łem. Szacuje się, że w 2050 roku 
w miastach będzie mieszkać 745 610 
osób, a na wsiach 962 049 osoby. Na 
przestrzeni lat 2009–2050 ubytek 
liczby ludności w miastach wyniesie 
258 310 osób. Tym samym szacuje 
się, że na koniec 2050 roku liczba 
ludności mieszkającej w miastach 
będzie stanowić wartość 74,3% stanu 
z 2009 roku. W przypadku ludności 
wiejskiej będzie to 83,4% stanu 
z 2009 roku.  

W miastach w całym badanym okresie obserwuje się przewagę liczebną kobiet. 
W 2009 roku w województwie lubelskim mieszkało 1 003 920 osób na obszarach 
miejskich, w tym 530 237 kobiet (co stanowi 52,8%). Udział kobiet w ogólnej liczbie 

ludności w miastach będzie wzrastać 
do 2034 roku i wyniesie wówczas 
53,2%. Po tym okresie przewiduje się 
nieznaczny wzrost odsetka mężczyzn 
(do 47,4% w 2050 roku). Kolejne lata 
przyniosą redukcję zarówno liczby 
mężczyzn, jak i kobiet. Przeciętna 
dynamika zmian wielkości populacji 
w miastach szacowana jest na –0,7% 
rocznie w latach 2010–2050. Zgodnie 
z prognozą w 2025 roku liczba kobiet 
w miastach ukształtuje się na poziomie 
487 965 osób, co stanowić będzie spa-

dek o 8% względem 2009 roku. W przypadku mężczyzn przewiduje się spadek  
o –9,2% w tym samym okresie, czyli liczba mężczyzn w 2025 roku wyniesie 
430 328 osób. Ostatecznie w ostatnim roku prognozy populację na obszarach miej-
skich stanowić będzie 392 149 kobiet i 353 461 mężczyzn.  

Analizując rozkład płci (zob. rysunek 3.4., s. 133), na obszarach wiejskich widać 
tendencję odwrotną niż w miastach. W całym badanym okresie udział kobiet i mężczyzn 
w ogólnej liczbie ludności jest stabilny, nie ma liczebnej przewagi żadnej płci. W latach 
1995–2009 zanotowano spadek o –5,6% liczby mężczyzn oraz o –4,4% liczby kobiet.  

 
Rys. 3.2. Liczba ludności na obszarach  

miejskich i wiejskich województwa  
lubelskiego 

 
Rys. 3.3. Liczba ludności w miastach  

w województwie lubelskim 
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Zgodnie z predykcjami kolejne 40 lat prognozy przyniesie systematyczny spadek wiel-
kości populacji zamieszkującej obszary wiejskie. W 2025 roku prognozowana liczba 

ludności wyniesie 1 093 604 osoby, 
z czego 49,8% stanowić będą mężczyź-
ni (544 923 osób). W latach 2009–2025 
przewiduje się zmniejszenie liczby 
mężczyzn o –4,6% oraz liczby kobiet 
o –5,8%. W 2050 gminy wiejskie wo-
jewództwa lubelskiego będzie zamiesz-
kiwać zgodnie z prognozą 476 521 
mężczyzn oraz 485 528 kobiet. Rozpa-
trując liczbę ludności łącznie, szacuje 
się, że w ostatnim roku prognozy popu-
lacji będzie ona stanowić 83,4% stanu 
z 2009 roku.  

Na rysunku 3.5. przedstawiono predykcje dotyczące liczby ludności w podziale na 
osoby w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. W całym analizowanym okresie 
przeważającą część ludności ogółem stanowiły osoby w wieku produkcyjnym. Do 

2009 roku kategorię tę cechował nie-
znaczny trend rosnący. W okresie pro-
gnozy szacuje się, że ulegnie on jednak 
zmianie. Odwrotny trend obserwować 
można w przypadku ludności w wieku 
nieprodukcyjnym – po ciągłym spadku 
w okresie historycznym, w 2009 roku 
liczebność tej grupy wyniosła 796 041 
osoby. W tym czasie wskaźnik obcią-
żenia ekonomicznego ukształtował się 
na poziomie 58 co oznacza, że na 
100 osób w wieku produkcyjnym przy-
padało 58 osób w wieku nieprodukcyj-

nym. Zgodnie z predykcjami w okresie prognozy wskaźnik obciążenia ekonomicznego 
będzie systematycznie wzrastać. Szacuje się, że w 2025 roku osiągnie on poziom 76, 
a w 2050 roku 79 osób. Dodatkowo, w całym okresie prognozy liczba ludności w wieku 
od 18 do 59/64 lat (59 dla kobiet i 64 dla mężczyzn) będzie wykazywać trend malejący. 
Liczba ludności w wieku przed- i poprodukcyjnym będzie cechować się większą stabil-
nością i zgodnie z predykcjami, w 2050 roku wyniesie 751 072 osoby (94,4% stanu 
z 2009 roku).  

 
Rys. 3.4. Liczba ludności na wsiach  

w województwie lubelskim 

 
Rys. 3.5. Liczba ludności według grup wieku 

w województwie lubelskim 
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Ogólna liczba ludności w miastach na terenie województwa lubelskiego cechuje 
się tendencją spadkową o przeciętnych rocznych ubytkach rzędu –0,6% w całym ana-
lizowanym okresie. W przedziale czasowym objętym predykcją przewiduje się 

zmniejszenie liczby ludności o 25,7% 
(z 994 364 osób do 745 610 osób). 
Spośród dwóch kategorii wiekowych 
przedstawionych na rysunku 3.6., na 
przestrzeni wszystkich analizowanych 
lat liczniejszą grupę stanowi ludność 
w wieku produkcyjnym. Szacuje się 
jednak, iż dysproporcje te w horyzon-
cie 40 lat prognozy będą coraz mniej-
sze. Wyraźnie przedstawia to wskaź-
nik obciążenia ekonomicznego, dla 
którego najniższe wartości zareje-
strowano w latach 2005–2009 (na 100 
osób w wieku produkcyjnym przypa-

da 51 osób w wieku nieprodukcyjnym). Zgodnie z prognozą, w kolejnych latach 
omawiany wskaźnik ulegnie znacznemu zwiększeniu (do 79 osób w 2025 roku), po 
czym ustabilizuje się na zbliżonym poziomie do końca prognozy (80 osób 
w 2050 roku). 

Na obszarach wiejskich w województwie lubelskim tendencja zmian wskaźnika 
obciążenia ekonomicznego kształtuje się podobnie jak na obszarach miejskich. Pod-
czas pierwszych lat historycznych jego wartość była jednak zdecydowanie większa niż 

w miastach (w 1995 roku 91 osób 
w wieku nieprodukcyjnym przypadało 
na 100 osób w wieku produkcyjnym, 
czyli o 25 więcej). Różnica ta zostanie 
zmniejszona w okresie prognozy, bo-
wiem w 2050 roku obciążenie ekono-
miczne na obszarach wiejskich wynie-
sie 77 osób (w porównaniu do 80 na 
obszarach miejskich). Łączna liczba 
ludności na obszarach wiejskich 
w województwie lubelskim zmniejszy 
się o 20,8% w analizowanym okresie. 
Szacuje się, że w 2025 roku na obsza-
rach wiejskich w województwie będą 

mieszkać 1 093 604 osoby (119% liczby ludności miejskiej), a do 2050 roku stan ten 
ulegnie redukcji do 962 049 osób (129% ludności miejskiej). Liczba ludności w wieku 
produkcyjnym na przestrzeni wszystkich analizowanych lat przekracza liczbę ludności 

 
Rys. 3.6. Liczba ludności według grup wieku 

na obszarach miejskich  
w województwie lubelskim 

 
Rys. 3.7. Liczba ludności według grup wieku 

na obszarach wiejskich  
w województwie lubelskim 
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w wieku nieprodukcyjnym. W 1995 roku różnica była niewielka (o 59 307 osób wię-
cej osób w wieku produkcyjnym), jednak szacuje się, iż dysproporcja w 2012 roku 
wzrośnie do 257 692 osób. Zgodnie z predykcjami, korzystne tendencje nie zostaną 
utrzymane, dysproporcje będą ulegać stopniowemu zmniejszeniu (do 122 698 osób 
w 2050 roku). 

Rysunek 3.8. prezentuje predykcje liczby ludności w wieku produkcyjnym 
w województwie lubelskim. Widać na nim wyraźny wzrost liczby ludności w tej grupie 
wiekowej do roku 2009, kiedy to wyniosła 1 361 161 osób. W całym okresie prognozy 

szacuje się, że liczba ludności w wieku 
produkcyjnym będzie wykazywać trend 
malejący. Szacuje się, że w 2025 roku 
liczebność tej grupy wynosić będzie 
1 145 342 osoby, a w 2050 roku już 
tylko 956 586 osób. W okresie histo-
rycznym obserwowano znaczną prze-
wagę liczby ludności w wieku 18–44 
(854 785 osób) nad grupą osób w wie-
ku niemobilnym (506 376 osoby). 
Szacuje się, że relacje między obiema 
kategoriami będą ulegać zmianie. 
W kolejnych latach liczba osób w wie-

ku mobilnym i niemobilnym będzie wyrównywać się aż do roku 2042, w którym li-
czebność obu tych grup wyniesie odpowiednio 502 001 oraz 502 221 osób. Analizując 
odsetek osób w wieku produkcyjnym (od 18 do 59/64 lata) zauważyć można nieko-
rzystne tendencje demograficzne. Do 2009 roku udział tej grupy w łącznej liczbie lud-
ności wykazywał trend rosnący (63,1% w 2009). Prognozy wskazują, że od 2010 roku 
nastąpi odwrócenie trendu. Do 2025 roku udział ludności w wieku produkcyjnym 
zmniejszy się o 6,2 p.p. W latach 2026–2050 gwałtowny trend spadkowy zostanie wy-
hamowany i odsetek ten będzie oscylował wokół 53,4% ogółu ludności województwa.  

Na rysunku 3.9. (patrz s. 136) widnieje prognoza liczby ludności w wieku produk-
cyjnym w miastach województwa lubelskiego. Przewiduje się, że liczba ludności 
w wieku od 18 do 59/64 lat w całym okresie prognozy będzie maleć, przy czym trend 
ten został zapoczątkowany już w 2006 roku. Zgodnie z prognozą, w 2025 roku liczba 
osób w wieku produkcyjnym na obszarach miejskich wyniesie 662 867 osób. Stanowi to 
spadek o 22,8% w stosunku do 2009 roku. Szacuje się, że do końca prognozy liczebność 
populacji osób w wieku aktywności zawodowej zostanie zredukowana do 414 213 osób 
(w tym 223 166 mężczyzn). Analizując odsetek liczby ludności w wieku produkcyjnym, 
po wzroście do 2007 roku (z 60,4% w 1995 roku do 66,3%), kolejne lata przyniosą jego 
systematyczny spadek do 2027 roku. Szacuje się, że w ostatnich 20 latach prognozy 
około 55,3% ludności w miastach będą stanowić osoby w wieku produkcyjnym. 

 
Rys. 3.8. Liczba ludności w wieku  

produkcyjnym w województwie lubelskim 
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Malejący trend dotyczyć będzie rów-
nież liczby ludności w wieku mobil-
nym. Przewaga liczby ludności w wie-
ku 18–44 lata nad grupą osób w wieku 
niemobilnym (w 2009 roku 62 osoby 
w wieku niemobilnym przypadały na 
100 osób w wieku mobilnym) będzie 
się zmniejszać w kolejnych latach, aż 
do 2043 roku, w którym nastąpi odwró-
cenie relacji. W ostatnich latach pro-
gnozy liczba osób w wieku mobilnym 
i niemobilnym zostanie wyrównana 
(odpowiednio 203 537 oraz 210 677 
osób w 2050 roku).  

Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym na obszarach wiejskich woje-
wództwa lubelskiego została przedstawiona na rysunku 3.10. Szacuje się, że spadek 
liczby osób w wieku produkcyjnym rozpocznie się kilka lat później niż na obszarach 

miejskich. Zgodnie z predykcjami do-
piero w 2013 roku wystąpi spadek licz-
by osób w wieku od 18 do 59/64 lat 
(spadek o 0,3% w stosunku do roku 
poprzedniego). W 2025 roku liczba 
mieszkańców gmin wiejskich będących 
w wieku aktywności zawodowej wynie-
sie 633 286 osób (zmniejszenie o 9,3% 
w porównaniu z 2009 roku), a w ostat-
nim roku prognozy ukształtuje się na 
poziomie 542 374 osób. Będzie to sta-
nowiło 77,7% stanu z 2009 roku. Pro-
gnozuje się, że liczba mieszkańców wsi 
w wieku 1844 lat, znacznie przewyż-

szająca liczbę ludności w wieku niemobilnym, będzie się zmniejszać w całym analizo-
wanym okresie. Po 2042 roku nastąpi odwrócenie tej relacji, w ostatnim roku prognozy 
na 100 osób w wieku mobilnym przypadać będzie 105 osób w wieku niemobilnym. 
W 2050 roku liczba osób w wieku niemobilnym wzrośnie o 8,3% w stosunku do pierw-
szego roku prognozy. W tym samym okresie liczba ludności w wieku 18–44 ulegnie 
redukcji o ponad 40%. Odsetek ludności w wieku produkcyjnym ustabilizuje się po 
2025 roku na poziomie 57,2% (o niecałe 2 p.p. więcej niż na obszarach miejskich w tym 
samym okresie).  

 
Rys. 3.9. Liczba ludności w wieku  

produkcyjnym na obszarach miejskich  
w województwie lubelskim 

 
Rys. 3.10. Liczba ludności w wieku  

produkcyjnym na obszarach wiejskich  
w województwie lubelskim 
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Zmiany struktury demograficznej z uwzględnieniem odsetka ludności w wieku 
mobilnym przedstawione zostały na rysunku 3.11. Zgodnie z przewidywaniami 
w całym okresie 2010–2050 liczebność tej grupy będzie ulegać stopniowemu zmniej-

szeniu (z 854 785 osób w 2009 roku 
do 468 682 osób w 2050 roku), co 
łącznie stanowi spadek o 45%. Szacuje 
się, że największy spadek wystąpi 
w 2028 roku, powodując zmniejszenie 
liczby ludności w wieku mobilnym 
o 8420 mężczyzn i 8090 kobiet w po-
równaniu do roku poprzedniego. Po-
cząwszy od 2020 roku grupa ta będzie 
również sukcesywnie zmniejszać swój 
udział w liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym. Do tego czasu odsetek 
ten utrzyma się na względnie stabil-
nym poziomie oscylując wokół 62,8% 

(w latach 2010–2020). W 2050 roku 49% osób w wieku produkcyjnym będą stanowić 
osoby mobilne. Szacuje się, że udział mężczyzn w omawianej grupie wiekowej wzro-
śnie z 51,3% w 2009 roku do 51,8% w ostatnim roku prognozy. Tym samym można 
mówić o zachowaniu stabilności struktury ludności według płci w grupie wiekowej 
18–44 lata.  

Na rysunku 3.12. pokazano prognozę liczby ludności w wieku mobilnym, za-
mieszkującej tereny miejskie w województwie lubelskim z uwzględnieniem podziału 
na płeć. Obserwowana w okresie historycznym przewaga liczby kobiet nad liczbą 

mężczyzn w omawianej grupie wie-
kowej stopniowo się zmniejszała, dą-
żąc do wyrównania w 2008 roku. 
W tym okresie liczba kobiet w wieku 
18–44 lata wyniosła 205 335 osób, 
a liczba mężczyzn 205 332 osoby. Od 
tego momentu powinno się obserwo-
wać nieznaczne odchylenia od różnicy 
między obiema wielkościami (przewa-
ga liczby mężczyzn średnio na pozio-
mie 50,2%, zwiększająca się w ostat-
nich latach prognozy). Szacuje się, że 
mieszkańcami województwa lubel-
skiego w 2050 roku na obszarach miej-

skich powinno być 100 953 kobiet i 102 584 mężczyzn. Oznacza to, że łączna liczeb-
ność wyżej wymienionych grup ludności ma zmniejszyć się aż do 50% względem 

 
Rys. 3.11. Liczba ludności w wieku  

mobilnym w podziale na płeć  
w województwie lubelskim 

 
Rys. 3.12. Liczba ludności w wieku  

mobilnym w podziale na płeć na obszarach 
miejskich w województwie lubelskim 
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roku 2009 (spadek z 410 277 osób do 203 537 osób). Tak dużemu spadkowi ma towa-
rzyszyć malejący od 2019 roku udział ludności w wieku mobilnym w ludności w wieku 
produkcyjnym. Według prognoz, w 2050 roku 49,1% ludności w wieku produkcyjnym 
mają stanowić osoby w wieku mobilnym mieszkające na terenach miejskich. 

Liczebność ludności mieszkającej na terenach wiejskich w województwie lu-
belskim wykazuje większe zróżnicowanie w całym okresie analizy. Już w okresie 
bazującym na danych historycznych obserwowano znaczną przewagę liczby męż-

czyzn w wieku mobilnym nad liczbą 
kobiet w tej samej grupie wiekowej, 
wynoszącą w 2009 roku 52,5%. Od 
tego momentu prognozuje się dalsze 
pogłębienie tej przewagi o 0,4 p.p. 
w roku 2050 (52,9%). Szacuje się, że 
w 2050 roku na terenach wiejskich 
w województwie lubelskim będzie 
mieszkać 124 794 kobiet i 140 351 
mężczyzn. Oznacza to spadek odpo-
wiednio do 59% i 60% względem 
poziomu z 2009 roku. Udział ludno-
ści w wieku mobilnym w ludności 
w wieku produkcyjnym będzie wy-

kazywać malejącą tendencję w całym okresie analiz. Według prognoz, 
w 2050 roku 48,9% ludności w wieku produkcyjnym w województwie lubelskim, 
mieszkającej na terenach wiejskich będą stanowić osoby w wieku 18–44 lata. 

Analizując rysunek 3.14., można zauważyć znaczne wahania liczby kobiet 
i mężczyzn w wieku niemobilnym, połączone ze zwiększaniem ich udziału w ludności 
produkcyjnej. Szacuje się, że trend malejący – zapoczątkowany w 2006 roku w przy-

padku kobiet oraz w 2012 roku w od-
niesieniu do mężczyzn – zostanie prze-
rwany tendencją wzrostową w latach 
2024–2040 dla mężczyzn (2021–2032 
dla kobiet). W 2025 roku wojewódz-
two lubelskie będzie zamieszkiwać 
260 159 mężczyzn w wieku 45–64 lata 
oraz 202 978 kobiet w wieku 45–59 lat. 
W całym okresie prognozy odsetek męż-
czyzn w tej grupie ludności będzie się 
wahać w granicach od 54,1% (2009 rok) 
do 57,6% (2050 rok). Mimo spadku 
liczby kobiet i mężczyzn, udział ludno-
ści w wieku niemobilnym w ludności 

 
Rys. 3.13. Liczba ludności w wieku  

mobilnym w podziale na płeć na obszarach 
wiejskich w województwie lubelskim 

 
Rys. 3.14. Liczba ludności w wieku  

niemobilnym w podziale na płeć  
w województwie lubelskim 
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w wieku produkcyjnym będzie wzrastać średnio o 0,43 p.p. rocznie począwszy od 
2025 roku. Świadczy to o negatywnej zmianie w strukturze wieku ludności produkcyj-
nej. Zgodnie z prognozą, do 2050 roku liczba mężczyzn w wieku niemobilnym wzro-
śnie do 281 092 osób (102,7% w porównaniu do 2009 roku), a liczba kobiet ulegnie 
redukcji do 206 813 (88,9% w porównaniu do 2009).  

Na terenie województwa lubelskiego w obszarach miejskich liczba kobiet i męż-
czyzn w wieku niemobilnym początkowo utrzymywała się na zbliżonym poziomie. 
Mężczyźni stanowili w 1995 roku 52,1% całkowitej liczby osób w wieku niemobil-

nym. Kobiet w omawianej kategorii 
wiekowej było więcej jedynie w latach 
2003–2007. Szacuje się, że udział 
mężczyzn w perspektywie 40 lat pro-
gnozy będzie stale wzrastał (54,6% 
w 2025 roku oraz 57,2% w 2050 roku). 
Zjawisko to determinowane jest przede 
wszystkim przez zmniejszającą się 
liczebność kobiet – zestawiając ze sobą 
pierwszy rok prognozy z ostatnim, 
szacowany ubytek liczby kobiet wy-
niesie 25,5% (z 120 948 do 90 094), 
a w przypadku mężczyzn w analogicz-
nym okresie redukcja sięgnie jedynie 

5,7% (z 127 844 do 120 582). Rozpatrując udział ludności w wieku niemobilnym 
w ludności w wieku produkcyjnym zauważyć można coraz większy wpływ omawianej 
kategorii wiekowej. W roku 1995 relacja wynosiła jedynie 30,5%, jednak w ciągu 
pierwszych 14 lat historycznych udział wzrósł do 38,1%. Wyniki prognoz wskazują 
na spadek tego udziału do 36,8% w 2017 roku. Od 2018 roku powróci trend wzrosto-
wy, który będzie kontynuowany do końca predykcji (50,9% w 2050 roku).  

Na terenie obszarów wiejskich województwa lubelskiego ludność w wieku nie-
mobilnym będzie stanowić coraz większą część całkowitej ludności w wieku produk-
cyjnym (zob. rysunek 3.16.). W okresie historycznym doszło do przyrostu o 4 p.p. 
(z 32,5% w 1995 roku do 36,3% w 2009 roku).  

 
Rys. 3.15. Liczba ludności w wieku  

niemobilnym w podziale na płeć na obsza-
rach miejskich w województwie lubelskim 
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Zakłada się, iż początkowe lata prognozowane nie przyniosą większych zmian 
w tym zakresie i dopiero od roku 2017 relacja procentowa będzie ulegać większej apre-
cjacji. Potrwa to do roku 2040 (49,5%), po czym dynamika zmian ulegnie spowolnieniu 

(51,1% w 2050 roku). W całym anali-
zowanym przedziale czasowym liczeb-
ność mężczyzn w wieku niemobilnym 
przekracza liczebność kobiet (przecięt-
nie o 38 832 osoby). Minimalną dys-
proporcję zarejestrowano w roku 1997, 
rzędu 25 745 osób, a największą rozpię-
tość między omawianymi grupami 
przewiduje się na rok 2041 (45 849 
osób). W ujęciu względnym przekłada 
się to na udział mężczyzn na przecięt-
nym poziomie 57,5% (rozpiętość na 
przestrzeni lat zawiera się w przedziale 
56–58,5%). 

Wśród osób w wieku nieprodukcyjnym zdecydowanie dominują kobiety. Stanowią 
one 58,3% ludności w tej grupie (w 2009 roku). Różnice między liczbą nieprodukcyj-
nych kobiet i mężczyzn wzrosną w latach objętych prognozą o 1 p.p. W 2050 roku licz-

ba kobiet do 18 roku życia oraz powy-
żej 60 lat wyniesie 445 199, zaś liczba 
mężczyzn w wieku nieprodukcyjnym 
osiągnie poziom 305 954. W porówna-
niu do 2025 roku będzie to odpowied-
nio 88,4% oraz 84,2%. Szacuje się, że 
liczba ludności w wieku nieprodukcyj-
nym będzie wzrastać do 2025 roku, 
osiągając poziom 866 555 osób. Dyna-
mika wzrostu odsetka osób w omawia-
nych grupach wiekowych do ludności 
ogółem w okresie 2010–2025 będzie 
wzrastać średniorocznie o 0,4 p.p. 
(43,1% ludności ogółem w 2025 roku). 

Zgodnie z przewidywaniami tendencja ta powinna ulec odwróceniu. Do 2050 roku 
udział ten wzrośnie do 44% populacji województwa. W roku 2050 województwo lubel-
skie powinny zamieszkiwać łącznie 751 072 osoby w wieku przed- i poprodukcyjnym.  

 
Rys. 3.16. Liczba ludności w wieku  

niemobilnym w podziale na płeć na obsza-
rach wiejskich w województwie lubelskim 

 
Rys. 3.17. Liczba ludności w wieku  

nieprodukcyjnym w podziale na płeć  
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Obszary miejskie na terenie województwa lubelskiego charakteryzują się znacz-
nym wzrostem odsetka ludności w wieku nieprodukcyjnym wobec ogólnej liczby 
ludności w początkowym horyzoncie prognozy. Szacuje się, iż do roku 2027 omawia-

ny odsetek wzrośnie o 10 p.p., czyli 
z 34,4% w 2010 roku do 44,4%. Tak 
ustalony poziom utrzyma się już do 
końca predykcji bez większych zmian 
(44,45% w 2050 roku). Jest to nieroz-
łącznie skorelowane z kształtowaniem 
się liczby ludności w wieku produkcyj-
nym. Mianowicie miara ta w okresie 
historycznym uległa redukcji z 407 906 
osób w 1995 roku do 341 053 osób 
w 2009 roku. Następnie założenia pre-
dykcji wskazują na odwrócenie tenden-
cji i przyrost rozpatrywanej liczebności 
do 406 729 osób w 2024 roku. Wtedy 

również nastąpi kolejna zmiana kierunku trendu, który będzie trwał już do końca pro-
gnozy (spadek do 331 396 osób w 2050 roku). Rozpatrując ogólną liczbę osób w wieku 
nieprodukcyjnym w miastach pod względem płci można stwierdzić, że kobiety 
w całym badanym przedziale czasowym osiągają większą liczebność. Przewiduje 
się, że pod koniec okresu prognozowanego kobiety będą stanowić ponad 40%. 

Trochę inaczej przedstawia się sytuacja odsetku ludności w wieku nieprodukcyjnym 
na obszarach wiejskich województwa lubelskiego niż na opisanych powyżej obszarach 
miejskich. Mianowicie maksymalne wartości odsetka przypadają na lata historyczne 

(47,5–44% w latach 1995–2002), po 
czym przewiduje się, że trwający do 
roku 2012 trend spadkowy ulegnie od-
wróceniu. W odróżnieniu od terenów 
miejskich, będzie miał on jednak mniej-
sze nasilenie i nie przekroczy poziomów 
ustanowionych na początku okresu hi-
storycznego (jedynie wzrośnie do 
43,6% w 2050 roku). Analogicznie do 
obszarów miejskich kształtuje się struk-
tura płci, bowiem na przestrzeni 
wszystkich analizowanych lat liczba 
kobiet przekracza liczbę mężczyzn 
(przeciętnie o 66 807 osób). 

 

 
Rys. 3.18. Liczba ludności w wieku  

nieprodukcyjnym w podziale na płeć na ob-
szarach miejskich w województwie lubelskim 

 
Rys. 3.19. Liczba ludności w wieku  
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Stan ludności w województwie lubelskim na koniec 2009 roku wynosił 
2 157 202 osoby. Zgodnie z prognozą, w latach 2010–2050 przeciętne tempo zmian 
wielkości populacji wyniesie około –0,6% rocznie. Przewiduje się, że redukcji liczby 
ludności będzie towarzyszyć również spadek liczby ludności w wieku przedproduk-
cyjnym i produkcyjnym oraz systematyczny wzrost liczby osób w wieku powyżej 
60/65 lat (60 dla kobiet i 65 dla mężczyzn). Szacuje się, że w 2050 roku województwo 
lubelskie będą zamieszkiwać 231 402 osoby do 18. roku życia, 956 586 osób w wieku 
od 18 do 59/64 lat oraz 519 670 osób powyżej 60.–65. roku życia. W porównaniu do 
2009 roku będzie to spadek odpowiednio o –45,1%, –29,7% oraz wzrost o 38,9% 
w przypadku ludności w wieku poprodukcyjnym. Ten niekorzystny trend starzenia się 
populacji zostanie zaobserwowany zarówno na obszarach miejskich, jak i wiejskich 
województwa lubelskiego, przy czym bardziej niekorzystne zmiany prognozuje się 
w miastach. W 2025 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym mieszkających w mia-
stach przypadać będzie 79 osób w wieku nieprodukcyjnym. W gminach wiejskich 
obciążenie ekonomiczne wyniesie 73 osoby. Do końca okresu prognozy wskaźnik 
obciążenia ekonomicznego wyniesie odpowiednio 88 i 77 w miastach i na wsiach. 
Zgodnie z predykcjami, w ostatnich 10 latach prognozy odwróceniu ulegną relacje 
między liczbą osób w wieku mobilnym i niemobilnym. Porównując liczbę osób powy-
żej 45. roku życia w miastach i wsiach szacuje się, że na przestrzeni lat 1995–2050 gru-
pa ta powiększy swą liczebność o 11% w przypadku obszarów miejskich oraz o 34% 
w przypadku gmin wiejskich (wzrost o 23% dla całego województwa). Oznacza to, że 
w latach stanowiących horyzont prognozy ludność w wieku niemobilnym stanowić bę-
dzie 51% populacji osób w wieku aktywności zawodowej. Zgodnie z prognozą będzie to 
wzrost o 19,5 p.p. w porównaniu do pierwszego roku poddanego analizie.  

3.2. Powiat bialski41 

Powiat bialski jest największym terytorialnie powiatem województwa. Pod 
względem ludności powiat ten zajmuje czwarte miejsce w województwie. Liczba 
mieszkańców wspomnianej jednostki terytorialnej w 2009 roku wyniosła 112 846 
osób. Na terenie powiatu znajdują się dwa miasta (Terespol i Międzyrzecz Podlaski), 
w których mieszka 22 981 osób. W pozostałych 17 gminach wiejskich, stanowiących 
98,9% łącznej powierzchni powiatu, mieszka 79,6% wszystkich mieszkańców. Gę-
stość zaludnienia na obszarach miejskich powiatu wynosi 741 osób na km2, zaś na 
terenach wiejskich – 33 osoby na km2.  

                                                   
41 Wstępną charakterystykę powiatu bialskiego przygotowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 25.10.2010]. 
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Liczba ludności w powiecie bialskim w całym analizowanym okresie wykazywała 
tendencję malejącą. W roku 2009 wspomnianą jednostkę terytorialną zamieszkiwało 
112 846 osób (w tym 55 568 mężczyzn). Przewiduje się, że do 2050 roku liczba miesz-

kańców powiatu zmniejszy się o ponad 
21% w stosunku do 2009 roku i będzie 
wynosić 88 729 osób. Zgodnie z pro-
gnozą w latach 2010–2050 liczba lud-
ności w wieku produkcyjnym będzie 
systematycznie maleć, w przeciętnym 
tempie –0,8% rocznie. Analizując ob-
ciążenie ekonomiczne ludności w wieku 
produkcyjnym, na każde 100 osób 
w wieku od 18 do 59/64 lat w 2009 roku 
przypadało 37 osób w wieku przedpro-
dukcyjnym oraz 30 osób w wieku po-
produkcyjnym. Tendencje te ulegną 

odwróceniu w kolejnych latach. W 2025 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przy-
padać będzie 39 osób w wieku przedprodukcyjnym i 43 w wieku poprodukcyjnym. 
W ostatnim roku prognozy wskaźnik obciążenia ekonomicznego wzrośnie do 82 (z cze-
go aż 53 osoby będą stanowić ludzie starsi).  

Proces starzenia się ludności w powiecie bialskim obserwować można na podstawie 
malejącej liczby osób w wieku produkcyjnym. Prognozuje się, że w latach 2009–2050 
populacja osób w omawianej grupie wiekowej zostanie zmniejszona o ponad 19 000 

osób (spadek o 28%) i wyniesie 48 836 
w ostatnim roku prognozy. Szacuje się, 
że do 2011 roku odsetek ludności 
w wieku od 18 do 59/64 lat w ogólnej 
liczbie ludności będzie podlegać tren-
dowi rosnącemu i wyniesie wówczas 
60,37%. Od 2025 roku ustabilizuje się 
na poziomie około 55% populacji. Ob-
serwuje się jednak niekorzystne tenden-
cje, przejawiające się spadkiem liczby 
osób w wieku mobilnym na rzecz wzro-
stu populacji osób w wieku niemobil-
nym. Dysproporcje między liczbą lud-

ności w wieku mobilnym i niemobilnym będą się zacierać w kolejnych latach stanowią-
cych horyzont prognozy. W 2009 roku obie grupy obejmowały odpowiednio 43 478 
oraz 24 380 osób. Do 2050 roku liczba osób w wieku mobilnym ulegnie redukcji do 
24 622 (56,6% stanu z 2009 roku), natomiast liczebność populacji osób w wieku od 

 
Rys. 3.20. Liczba ludności według grup wieku 

w powiecie bialskim 

 
Rys. 3.21. Liczba ludności w wieku  
produkcyjnym w powiecie bialskim 
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45 do 59/64 lat utrzyma się na podobnym poziomie (22 366 osób w 2025 roku oraz 
24 214 osób w 2050 roku).  

Analizując liczbę kobiet i mężczyzn w wieku mobilnym w powiecie bialskim można 
zauważyć, że od 2009 roku obie grupy zmniejszają swoją liczebność. W latach 2009–2025 
liczba mężczyzn w wieku mobilnym zmniejszy się o 19,8% (z 22 727 do 18 233), nato-

miast w przypadku kobiet będzie to spa-
dek o 18,2% (z 20 751 do 16 971). 
W całym okresie prognozy odsetek męż-
czyzn pozostanie na względnie stałym 
poziomie około 51,9%. W okresie histo-
rycznym udział ludności w wieku od 18 
do 44 lat w populacji osób w wieku pro-
dukcyjnym utrzymywał się na poziomie 
od 68% w 1995 roku do 64,1% 
w 2009 roku. Szacuje się, że począwszy 
od 2017 roku omawiana grupa będzie 
stopniowo zmniejszać swój w udział 
w liczbie ludności w wieku produkcyj-
nym. Najsilniejsza dynamika spadku 

będzie mieć miejsce do 2040 roku, gdy średnioroczne tempo spadku wyniesie –0,55 p.p. 
Szacuje się, że w ostatnim roku prognozy w powiecie bialskim będzie mieszkać 12 788 
mężczyzn i 11 834 kobiety w wieku mobilnym.  

Rysunek 3.23. przedstawia zmiany struktury demograficznej z uwzględnieniem od-
setka osób w wieku niemobilnym. W grupie tej zdecydowaną przewagę liczebną mają 
mężczyźni. Przewiduje się, że do 2011 roku ich liczba wzrośnie do 13 983, stanowiąc 

57,6% ludności w wieku niemobil-
nym. Szacuje się, że rozbieżność ta 
ulegnie zwiększeniu w ostatnich la-
tach stanowiących horyzont prognozy. 
Współczynnik maskulinizacji popula-
cji w wieku niemobilnym ukształtuje 
się w 2050 roku na poziomie 1,56 
w porównaniu do 1,23 w 2009 roku. 
Oznacza to, że na 100 kobiet w wieku 
45–59 lat przypadać będzie 156 męż-
czyzn w wieku 45–64 lata. Analizując 
odsetek ludności w wieku niemobil-
nym przewiduje się, że grupa ta bę-
dzie zwiększać swój udział w ludno-

ści w wieku produkcyjnym. Świadczy to o niekorzystnych tendencjach zmiany struktury 
demograficznej. W 2009 roku 35,9% osób w wieku produkcyjnym stanowiły osoby 

 
Rys. 3.22. Liczba ludności w wieku  

mobilnym w podziale na płeć w powiecie 
bialskim 
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niemobilne, natomiast zgodnie z predykcjami w 2050 roku co druga osoba w tej grupie 
ludności będzie w wieku od 45 do 59/64 lat.  

Zgodnie z przewidywaniami liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym w powiecie 
bialskim będzie cechować się trendem rosnącym w latach 2013–2024. Ukształtuje się 
wówczas na poziomie 47 138 osób, z czego 42% będą stanowić mężczyźni. Szacuje się, 

że od 2025 roku tendencja ulegnie od-
wróceniu, liczba osób w wieku przed- 
i poprodukcyjnym będzie maleć prze-
ciętnie –0,6% rocznie. Spadek ten wy-
nika jednak ze zmniejszania liczby lud-
ności w wieku przedprodukcyjnym – 
w ostatnim roku prognozy wielkość 
populacji osób w wieku 0–17 lat będzie 
stanowić 43,5% stanu z 2009. Nato-
miast ludność w wieku poprodukcyj-
nym zwiększy swą liczebność o 28,7% 
na przestrzeni lat 2010–2050. Zgodnie 
z predykcjami, w 2050 roku w powiecie 
bialskim będzie mieszkać 16 455 męż-

czyzn oraz 23 438 kobiet w wieku nieprodukcyjnym, łącznie stanowiąc 45% ludności 
ogółem.  

Szacuje się, że problem starzenia się ludności w powiecie bialskim będzie wystę-
pował w nieznacznie mniejszym natężeniu w porównaniu z całym województwem. 
W 2009 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 66 osób w wieku nie-
produkcyjnym. Stanowi to 8 osób więcej niż obciążenie w województwie lubelskim 
w tym samym okresie. Prognozuje się jednak, że do końca 2050 roku w omawianym 
powiecie wskaźnik ten wzrośnie o 16 (do 82 osób), a w przypadku województwa bę-
dzie to 20 osób w wieku nieprodukcyjnym więcej przypadających na 100 osób w wie-
ku produkcyjnym. W odróżnieniu od innych powiatów, we wspomnianej jednostce 
terytorialnej do 2050 roku zostanie utrzymana przewaga liczebna osób w wieku mo-
bilnym nad osobami w wieku niemobilnym (druga z wymienionych grup stanowić 
będzie 49,6% osób w wieku produkcyjnym).  

3.3. Powiat miasta Biała Podlaska42 

Powiat grodzki Biała Podlaska zajmuje powierzchnię 49 km2, co stanowi jedynie 
0,2% łącznej powierzchni województwa lubelskiego. W 2009 roku miasto było za-
mieszkiwane przez 57 876 osób. Gęstość zaludnienia wyniosła w tym okresie 

                                                   
42 Wstępną charakterystykę powiatu miasta Biała Podlaska przygotowano na podstawie: GUS, BDR, 
www.stat.gov.pl, dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 25.10.2010]. 

 
Rys. 3.24. Liczba ludności w wieku  

nieprodukcyjnym w podziale na płeć  
w powiecie bialskim 
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1181 osób na każdy km2. Było to najmniejsze zagęszczenie spośród wszystkich czte-
rech miast powiatowych znajdujących się na obszarze województwa.  

Liczba mieszkańców Białej Podlaskiej zwiększyła się na przestrzeni 1995–2009 
o 1423 osoby. Zgodnie z prognozą przedstawioną na rysunku 3.25. od 2010 roku stan 
liczbowy populacji będzie cechować się tendencją malejącą. Do 2025 roku średnioroczne 

tempo spadku wyniesie około –0,25%, 
natomiast w latach 2025–2050 wyniesie 
ono już –0,64% rocznie. W ostatnim 
roku predykcji prognozowana liczba 
ludności zamieszkująca Białą Podlaską 
wyniesie 47 384 osoby (81,9% stanu 
z 2009 roku). Omawiany powiat cechuje 
się jednym z niższych wskaźników ob-
ciążenia ekonomicznego w wojewódz-
twie. Prognozuje się, że w 2025 roku na 
100 osób w wieku produkcyjnym przy-
padać będzie 58 osób w wieku niepro-
dukcyjnym i wskaźnik ten utrzyma się 

na podobnym poziomie w całym horyzoncie prognozy. Rozpatrując ludność w wieku 
nieprodukcyjnym, szacuje się, że jej liczebność utrzyma się na zbliżonym poziomie, przy 
czym będzie to zdeterminowane ograniczeniem o połowę populacji osób w wieku przed-
produkcyjnym oraz zwiększeniem o 60% liczby ludności w wieku poprodukcyjnym 
(w latach 2010–2050).  

Analizując rysunek 3.26. można zauważyć, że do roku 2006 liczba osób w wieku 
produkcyjnym cechowała się wyraźnym trendem rosnącym. Przeciętna roczna dyna-
mika wzrostu wynosiła wówczas 1,6% rocznie. Do 2009 roku obserwuje się względną 

stabilizację i wzrost do poziomu 
39 229 osób. Zgodnie z przedstawioną 
prognozą, do 2025 roku liczba ludno-
ści w wieku produkcyjnym będzie 
zmniejszać się przeciętnie w tempie –
0,69% rocznie. W 2025 stan ten 
ukształtuje się na poziomie 35 126 
osób, co będzie stanowić 63,2% ludno-
ści ogółem, natomiast w 2050 roku 
będzie to 29 857 osób (63% ludności 
ogółem). Niekorzystne tendencje moż-
na zaobserwować w trendach kształtu-
jących liczbę osób w wieku mobilnym 

i niemobilnym. Spadkowi liczby osób w wieku mobilnym (z 24 334 osób w 2009 roku 
do 14 217 w 2050 roku) towarzyszyć będzie wzrost liczby osób w wieku powyżej 

 
Rys. 3.25. Liczba ludności według grup wieku 

w Białej Podlaskiej 
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45 lat. Przewiduje się, że w 2038 roku nastąpi odwrócenie relacji i populacja ludności 
w wieku 45+ stanie się liczniejsza. Do końca prognozy dysproporcje te pogłębią się, 
w 2050 roku będzie tu 15 639 osób w wieku niemobilnym i 14 217 osób w wieku 
mobilnym.  

W całym analizowanym okresie odsetek osób mobilnych w populacji osób 
w wieku produkcyjnym systematycznie maleje. Zgodnie z przewidywaniami w latach 
2010–2020 odsetek ten utrzyma się na względnie stałym poziomie 62%. Po tym okre-

sie ulegnie jednak spadkowi. W ostat-
nim roku prognozy będzie niższy 
o 14,4 p.p. w stosunku do 2009 roku. 
Do 2003 roku wśród osób w wieku 
mobilnym przeważały kobiety, potem 
jednak tendencja uległa odwróceniu. 
W przypadku liczby kobiet w wieku 
18–44 lat trend malejący jest widoczny 
w całym okresie historycznym i pro-
gnozowanym. Szacuje się, że liczeb-
ność kobiet w wieku 18–44 lata będzie 
się zmniejszać w szybszym tempie niż 
mężczyźni. Efektem tego będzie 
wzrost odsetka mężczyzn w łącznej 

liczbie osób w wieku mobilnym w Białej Podlaskiej (z 51,1% w 2009 roku do 53,1% 
w 2050 roku). Zgodnie z szacunkami, w ostatnim roku prognozy w Białej Podlaskiej 
będzie 7549 mężczyzn oraz 6669 kobiet w wieku 18–44 lat. 

Również w przypadku osób w wieku niemobilnym prognozuje się przewagę li-
czebną mężczyzn (w 2009 roku było 7474 mężczyzn i 7421 kobiet w omawianej kate-
gorii wiekowej). Dysproporcje te będą się pogłębiać i w ostatnich latach prognozy 

mężczyźni będą stanowić 54,5% popu-
lacji osób w wieku powyżej 45. roku 
życia. Liczba mężczyzn i kobiet będzie 
podlegać wahaniom, w 2025 roku 
ukształtuje się odpowiednio na pozio-
mie 7797 oraz 6804. Mimo spadku 
w ostatnich latach prognozy liczby 
kobiet i mężczyzn, udział ludności 
w wieku niemobilnym w ludności 
w wieku aktywnym zawodowo będzie 
wzrastać (z 38% w 2009 roku do 
52,4% w 2050 roku). Jest to efekt ne-
gatywnych zmian w strukturze demo-
graficznej. Na podstawie predykcji 

 
Rys. 3.27. Liczba ludności w wieku  

mobilnym w podziale na płeć w Białej  
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można przewidywać, że w 2050 roku w Białej Podlaskiej liczba mężczyzn w wieku 
niemobilnym wzrośnie do 8517 (114% w porównaniu do 2009 roku), a liczba kobiet 
ulegnie zmniejszeniu do 7123 (96% w porównaniu do 2009). 

Biała Podlaska cechuje się niższym niż w całym województwie udziałem ludno-
ści w wieku nieprodukcyjnym. W 2008 roku można było zaobserwować najniższy 
odsetek, który ukształtował się na poziomie 32,15% (w porównaniu do 37,1% w wo-

jewództwie). Przewiduje się, że ten-
dencja ta ulegnie odwróceniu i do 
2025 roku przeciętne tempo wzrostu 
wyniesie 0,27 p.p. rocznie. Ostatecznie 
w 2050 roku w Białej Podlaskiej liczba 
ludności w wieku nieprodukcyjnym 
wyniesie 17 527 osób (w tym 10 329 
kobiet), stanowiąc 37% ludności ogó-
łem. Ogólny trend kształtujący liczbę 
osób w wieku nieprodukcyjnym wyni-
ka zarówno ze zmian liczby kobiet, jak 
i mężczyzn. Przewiduje się, że liczba 
mężczyzn w wieku do 18 lat i powyżej 
65 będzie wykazywać trend rosnący do 

2025 roku, przy czym największy wzrost nastąpi w 2020 roku (wzrost o 1,2% w po-
równaniu do roku poprzedniego). W tym samym okresie liczba mężczyzn ukształtuje 
się na poziomie 8407. W przypadku kobiet wzrost można będzie zaobserwować do 
2023 roku – wówczas ich liczba wyniesie zgodnie z predykcjami 11 817.  

W Białej Podlaskiej obserwuje się jedno z najmniejszych w województwie obcią-
żenie demograficzne ludności. Zgodnie z prognozą, do końca 2050 roku na 100 osób 
w wieku produkcyjnym przypadać będzie 59 osób w wieku nieprodukcyjnym (w po-
równaniu do 79 osób w województwie). W ostatnim roku prognozy, zgodnie z prze-
widywaniami, powiat Biała Podlaska będzie zamieszkiwać 5660 osób w wieku przed-
produkcyjnym, 29 857 osób w wieku produkcyjnym oraz 11 867 osób w wieku po-
produkcyjnym. Odsetek osób w wieku od 18 do 59/64 lat będzie w 2050 roku jednym 
z wyższych w województwie i wyniesie 63% ogólnej liczby mieszkańców powiatu.  
Podobnie jak w innych powiatach województwa lubelskiego, odwróceniu ulegnie 
jednak relacja między liczbą osób w wieku mobilnym i niemobilnym. Na przestrzeni 
okresu prognozy pierwsza z wymienionych grup ulegnie ograniczeniu o 41%. 
W 2050 roku osoby powyżej 45. roku życia będą stanowić 51,4% ludności w wieku 
produkcyjnym. 

 
Rys. 3.29. Liczba ludności w wieku  

nieprodukcyjnym w podziale na płeć w Białej 
Podlaskiej 
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3.4. Powiat biłgorajski43 

Powiat biłgorajski jest jednym z ośmiu powiatów wchodzących w skład pod-
regionu chełmsko-zamojskiego. Zajmuje powierzchnię 1681 km2, co stanowi 6,7% 
powierzchni województwa. Powiat ten składa się z 10 gmin wiejskich, 3 gmin 
miejsko-wiejskich i 1 gminy miejskiej (Biłgoraj). Na powierzchni 41 km2 składa-
jącej się na obszary miejskie powiatu, mieszka 34 363 osób (stanowiąc 33,3% 
łącznej liczby ludności). Tereny wiejskie zajmują aż 97,6% powierzchni powiatu 
biłgorajskiego i mieszkają na nich 68 863 osoby. Gęstość zaludnienia na terenach 
miejskich wynosi 838 osób na km2, natomiast w gminach wiejskich są to 42 osoby 
na km2. 

Na rysunku 3.30. przedstawiono liczbę ludności w powiecie biłgorajskim. 
W całym analizowanym okresie wielkość populacji jest kształtowana przez trend 
malejący. Na koniec 2009 roku w omawianej jednostce terytorialnej mieszkało 

103 226 osób, w tym 21 298 osób 
w wieku przedprodukcyjnym, 64 464 
w wieku produkcyjnym oraz 17 464 
w wieku poprodukcyjnym. Można 
zauważyć, że do roku 2009 rozbieżność 
między liczbą osób w wieku produk-
cyjnym i nieprodukcyjnym powiększa 
się. W kolejnych latach dochodzić bę-
dzie do stopniowej redukcji dyspropor-
cji. Liczba osób w wieku produkcyjnym 
będzie wykazywać tendencję malejącą 
z przeciętną dynamiką spadku na po-
ziomie –0,77% rocznie. Populacja osób 

w wieku nieprodukcyjnym dopiero od 2026 roku zacznie się zmniejszać w średniorocz-
nym tempie –0,73%. Na podstawie predykcji szacuje się, że w ostatnim roku prognozy 
w powiecie biłgorajskim stan ludności ukształtuje się na poziomie 82 389 osób. Jed-
nocześnie na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać 75 osób w wieku 
nieprodukcyjnym. Obciążenie to uległo wzrostowi na przestrzeni 2009–2050 
o ponad 15 osób.  

 

                                                   
43 Wstępną charakterystykę powiatu biłgorajskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 02.11.2010]. 

 
Rys. 3.30. Liczba ludności według grup wieku 

w powiecie biłgorajskim 
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W okresie historycznym obserwuje się wzrost liczby ludności w wieku produkcyj-
nym z 57 441 w 1995 roku do 64 464 osób w 2009 roku, co stanowi wzrost o 12%. Zgod-
nie z prognozą tendencja ta ulegnie odwróceniu w kolejnych latach. Największa dynamika 

spadku wystąpi w początkowym okresie 
prognozy (największy spadek wynoszą-
cy –1,19% prognozuje się w 2020 roku). 
Od 2025 roku tempo zmian ulegnie 
osłabieniu (przeciętnie –0,7% rocznie). 
Zgodnie z predykcjami, w 2050 roku 
w powiecie biłgorajskim będzie miesz-
kać 46 957 osób w wieku produkcyjnym 
(72,8% stanu z 2009 roku oraz 84,1% 
stanu z 2025 roku). Udział osób w oma-
wianej grupie wiekowej w łącznej licz-
bie ludności tylko w okresie historycz-
nym i w pierwszych latach prognozy 

wykazywał trend wzrostowy. Od 2012 roku przewidywany jest spadek z 62,4% do 57,5% 
w 2025 roku. W kolejnych latach udział ludności w wieku od 18 do 59/64 lat ustabilizuje 
się na poziomie około 57%. W okresie historycznym obserwowano znaczną przewagę 
liczby osób w wieku mobilnym (40 740 osób w 2009 roku) nad grupą w wieku niemobil-
nym (23 724 osoby). Zgodnie z prognozą przewaga ta będzie zmniejszać się w kolejnych 
latach, aż do 2042 roku, w którym nastąpi zmiana relacji między obiema grupami. 
W ostatnim roku prognozy na 100 osób w wieku mobilnym przypadną 104 osoby 
w wieku niemobilnym. 

 Liczba kobiet i mężczyzn w wieku mobilnym w powiecie biłgorajskim wykazuje 
w całym okresie prognozy trend spadkowy. W 2025 roku prognozowana liczba kobiet 

w wieku mobilnym wyniesie 15 852 
(81,6% stanu z 2009 roku). Udział męż-
czyzn pozostaje przy tym na względnie 
stałym poziomie 52,3%. Zgodnie z pre-
dykcjami, w 2025 roku będzie 17 385 
mężczyzn w wieku 18–44 lat. Szacuje 
się, że w 2050 roku na 100 kobiet 
w wieku mobilnym będzie przypadać 
111 mężczyzn. Analiza udziału ludności 
w wieku mobilnym w ludności w wieku 
produkcyjnym wskazuje, że największy 
spadek, wynoszący –1,06 p.p., będzie 
mieć miejsce w 2028 roku. W hory-
zoncie prognozy odsetek ten spadnie 
do 49%.  

 
Rys. 3.31. Liczba ludności w wieku  
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Analizując rysunek 3.33. obserwuje się znaczne wahania liczby kobiet i mężczyzn 
w wieku od 45 do 59/64 lat, połączone ze zwiększaniem odsetka osób w tej grupie wie-
kowej w ludności produkcyjnej. Zgodnie z predykcjami w latach 2012–2023 nastąpi 

spadek liczby mężczyzn o 3,9%. Trend 
spadkowy powróci w 2041 roku, ale 
o mniejszej dynamice. Ostatecznie licz-
ba mężczyzn w wieku niemobilnym 
w 2025 roku ukształtuje się na pozio-
mie 13 030, a w 2050 roku – 14 237 
osób. W całym okresie prognozy odse-
tek mężczyzn w tej grupie ludności 
będzie wahać się od 55,4% (2009 rok) 
do 59,5% (2050 rok) w przypadku ko-
biet szacuje się, że jedynie w latach 
2021–2032 utrzyma się trend wzrosto-
wy ze średnioroczną 1-procentową 
dynamiką wzrostu. Udział ludności 

w wieku niemobilnym w ludności w wieku produkcyjnym będzie wzrastać średnio 
0,35 p.p. rocznie. Zgodnie z prognozą do 2050 roku 51% ludności w wieku produkcyj-
nym będą stanowić osoby w wieku 45–59 lat w przypadku kobiet i 45–64 lata w przy-
padku mężczyzn.  

Na rysunku 3.34. przedstawiono prognozowane tendencje populacji osób 
w wieku nieprodukcyjnym. Szacuje się, że trend wzrostowy zapoczątkowany 
w 2012 roku zostanie utrzymany do 2024 roku. W tym okresie liczba kobiet w wieku 

nieprodukcyjnym ukształtuje się na 
poziomie 23 910 (w tym 14 984 kobie-
ty w wieku powyżej 60 lat oraz 8926 
w wieku do 18 lat), natomiast liczba 
mężczyzn wyniesie 17 297 (w tym 
7785 w wieku powyżej 65 lat oraz 
9512 w wieku do 18 lat). Zgodnie 
z przewidywaniami tendencja wzro-
stowa liczby osób w wieku nieproduk-
cyjnym ulegnie odwróceniu w kolej-
nych latach. Szacuje się, że w latach 
2025–2050 średnioroczne tempo spad-
ku wyniesie –0,6%. W 2050 roku po-
wiat biłgorajski powinny zamieszki-

wać 35 432 osoby w wieku przed- i poprodukcyjnym. Tendencja malejąca w latach 
stanowiących horyzont prognozy nie jest jednak wynikiem poprawy sytuacji demogra-
ficznej w powiecie ze względu na rosnący odsetek osób w wieku nieprodukcyjnym 
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w ogólnej liczbie ludności. Udział ten wzrośnie z 37,5% w 2009 roku do 42,5% 
w 2025 roku oraz 43% w 2050 roku.  

Predykcje wskazują, że w powiecie biłgorajskim obciążenie ekonomiczne osób 
w wieku produkcyjnym będzie wzrastać, ale będzie mniejsze niż przeciętnie w woje-
wództwie lubelskim. W 2050 roku wskaźnik ten wyniesie 75 (na 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypadną 24 osoby do 18. roku życia oraz 51 osób w wieku popro-
dukcyjnym). Szacuje się, że w okresie prognozy liczba osób w wieku produkcyjnym 
zmniejszy się o niecałe 27% (do 46 957 osób w 2050 roku). W ramach populacji osób 
w wieku aktywności zawodowej nastąpi zwiększenie odsetka osób w wieku niemobil-
nym (z 36,8% w 2009 roku do 51% w 2050 roku), co świadczy o niekorzystnej zmia-
nie relacji w procesach demograficznych zachodzących w omawianej jednostce teryto-
rialnej. 

3.5. Powiat chełmski44 

 Powiat chełmski jest położony we wschodniej części województwa lubelskie-
go. Jest drugim co do wielkości powiatem w województwie (po powiecie bialskim). 
Jego powierzchnia wynosi 1887 km2, zajmując 7,5% powierzchni województwa. Na 
powiat chełmski składa się gmina miejska Rejowiec (o powierzchni 15 km2 
i 4453 mieszkańcach) oraz 14 gmin wiejskich, które razem zajmują 99,2% terenów 
powiatu. Na koniec 2009 roku w powiecie chełmskim mieszkało 78 765 osób. Pod 
względem liczby ludności powiat ten zajmował 11. miejsce w województwie. Na 
obszarach wiejskich mieszka 94,3% ludności powiatu, sprawiając, że gęstość zalud-
nienia wynosi tu 40 osób na km2.  

Na rysunku 3.35. przedstawiono predykcje liczby ludności w podziale na dwie 
grupy wiekowe w horyzoncie do 2050 roku. Gwałtowny wzrost liczby ludności 

w 2006 roku wynika ze zmiany granic 
administracyjnych powiatu i włączenia 
gminy Rejowiec (wyłączonej z powia-
tu krasnostawskiego). Podobnie jak 
w innych powiatach, w całym okresie 
prognozy utrzyma się malejący trend 
wielkości populacji. W 2025 roku licz-
ba ludności ukształtuje się na poziomie 
75 147 osób (95,4% stanu z 2009), 
a do 2050 zmniejszy się do 63 995 
osób (81,3% stanu z 2009 roku). Ana-
lizując wskaźnik obciążenia ekono-
micznego można zauważyć, że do 

                                                   
44 Wstępną charakterystykę powiatu chełmskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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2011 roku obciążenie osób w wieku produkcyjnym osobami do 18 lat oraz powyżej 
60/65 lat maleje. W tym okresie zgodnie z prognozą osiągnie najniższy poziom 
(wskaźnik równy 60). Przewiduje się, że do roku 2025 obciążenie to będzie powięk-
szać się przeciętnie o 1 osobę każdego roku. Dopiero w latach 2026–2050 nastąpi 
stabilizacja. W ostatnim roku prognozy na każde 100 osób w wieku produkcyjnym 
będzie przypadać 25 osób w wieku przedprodukcyjnym oraz 47 osób w wieku popro-
dukcyjnym.  

 Na skutek zmiany granic administracyjnych powiatu chełmskiego obserwuje się 
gwałtowny wzrost (o ponad 10%) liczby osób w wieku produkcyjnym w 2006 roku do 
poziomu 48 136 osób. Tym samym zaobserwowano wzrost liczby osób w wieku mo-

bilnym o 2706 oraz w wieku niemobil-
nym o 1693 osoby. Analizując odsetek 
ludności w wieku produkcyjnym, ob-
serwuje się znaczny wzrost w okresie 
historycznym, do 62% w 2009 roku. 
W pierwszych latach prognozy trend 
wzrostowy zostanie jednak wyhamo-
wany, a od 2012 roku szacuje się ogra-
niczenie tego odsetka. W 2025 roku 
udział ludności w wieku produkcyjnym 
w populacji ogółem wyniesie 58,2%. 
W 2009 roku na 100 osób w wieku 
mobilnym przypadało 59 osób w wieku 

niemobilnym. Przewiduje się, że nastąpi niekorzystna zmiana struktury demograficznej 
pod względem odsetka osób w wieku niemobilnym. W 2050 roku na 100 osób w wieku 
18–44 lat będą przypadać 104 osoby w wieku od 45 do 59/64 lat. 

Zgodnie z prognozą, w latach 
2009–2025 liczba mężczyzn w wieku 
mobilnym zmniejszy się o 15,8% 
(z 16 173 do 13 615), zaś w przypadku 
kobiet spadek wyniesie 14,9% (z 14 559 
do 12 387). Mężczyźni utrzymają prze-
wagę liczebną w całym analizowanym 
okresie (średnio 91 kobiet będzie przy-
padać na 100 mężczyzn w wieku mo-
bilnym). Szacuje się, że odsetek ludno-
ści w wieku 18–44 lata w populacji 
osób w wieku aktywności zawodowej 
utrzyma się na poziomie od 62,9% 
w 2009 roku do 60,2% w 2024 roku. 
Kolejne lata prognozy przyniosą jed-
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nak zmniejszenie udziału tej grupy ludności w liczbie ludności w wieku produkcyj-
nym do 48,9% w ostatnim roku prognozy. W tym samym okresie w powiecie chełm-
skim prognozowana liczba osób w wieku mobilnym wyniesie 9595 mężczyzn oraz 
8667 kobiet.  

 Liczba osób w wieku niemobilnym zwiększa swój udział w populacji osób 
w wieku produkcyjnym w całym analizowanym okresie. W 2009 roku 37,1% miesz-
kańców w wieku aktywności zawodowej w powiecie chełmskim stanowiły osoby 

powyżej 45. roku życia. Zgodnie 
z prognozą, do 2050 roku udział ten 
wzrośnie o 14 p.p. Na przestrzeni 
2009–2050 przewiduje się wahania 
liczby kobiet i mężczyzn w wieku  
od  45 do 59/64. W ostatnim roku pro-
gnozy liczba mężczyzn w wieku nie-
mobilnym wzrośnie o 1087 osób 
w porównaniu z 2009 roku, do stanu 
11 288 osób. W tym samym okresie 
grupa kobiet w omawianej kategorii 
wiekowej ulegnie redukcji o niecałe 
2% i w 2050 roku będzie ich 7764. 
Najniższy stan liczbowy kobiet wystą-

pi zgodnie z predykcją w 2020 roku (wyniesie 7211 kobiet, co stanowi 91,2% stanu 
z 2009 roku). Udział mężczyzn w tej grupie ludności będzie wzrastał i wyniesie 
57,6% w 2025 roku oraz 59,3% w 2050 roku. 

W przypadku osób w wieku nieprodukcyjnym przeważającą grupę stanowią kobie-
ty. W 2009 roku na 100 kobiet przypadało 71 mężczyzn w omawianej kategorii wiekowej. 

Zgodnie z predykcjami, dysproporcje te 
będą pogłębiać się w kolejnych latach 
prognozy. W 2025 roku powiat chełmski 
będą zamieszkiwać 31 414 osoby będące 
w wieku nieprodukcyjnym, w tym 
18 450 kobiet. Populacja osób wspo-
mnianej kategorii wiekowej będzie 
wzrastać do 2024 roku, co jest związa-
ne ze wzrostem liczby osób w wieku 
poprodukcyjnym. W latach 2025–2050 
prognozuje się spadek liczby osób 
w wieku przed- i poprodukcyjnym. 
W efekcie we wspomnianej jednostce 
terytorialnej w 2050 roku będzie 
mieszkać 26 681 osób w wieku nie-
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produkcyjnym (89,2% stanu z 2009 roku). W powiecie tym zauważa się ponadto nie-
korzystne tendencje demograficzne, przejawiające się wzrostem odsetka osób w wieku 
nieprodukcyjnym z 38% w 2009 roku do 41,7% w 2050 roku. 

Zgodnie z prognozą dla powiatu chełmskiego przewiduje się, że w omawianej 
jednostce terytorialnej począwszy od 2014 roku wystąpi mniejsze obciążenie ekono-
miczne ludności niż przeciętnie w województwie. W ostatnich latach prognozy 
wskaźnik obciążenia ekonomicznego nie przekroczy 72 osób. Porównując pierwszy 
i ostatni rok prognozy, liczba ludności w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 24% 
(z 48 889 do 37 314 osób). Przewiduje się jednak, że relacja między liczbą osób 
w wieku mobilnym i niemobilnym będzie ulegać niekorzystnej zmianie. Coraz więk-
szą część wśród ludności w wieku produkcyjnym będą stanowić osoby powyżej 
45. roku życia (z 37,1% w 2009 roku do 51,1% w 2050 roku). 

3.6. Powiat miasta Chełm45 

Chełm jest jednym z najmniejszych (po Zamościu) powiatów w województwie 
lubelskim, obejmuje bowiem swą powierzchnią zaledwie 0,1% łącznego obszaru wo-
jewództwa. Na koniec 2009 roku Chełm zamieszkiwało 67 650 osób, w tym 
35 785 kobiet. Gęstość zaludnienia w omawianym powiecie wynosi 1933 osoby na 
km2. Pod tym względem Chełm usytuowany jest na trzecim miejscu w województwie.  

Przedstawiona na rysunku 3.40. liczba ludności w Chełmie wykazuje w całym 
prognozowanym okresie tendencję spadkową. Przewiduje się, że do 2035 roku tempo 
spadku będzie wzrastać z roku na rok. W 2010 roku wyniesie –0,53%, natomiast w 2035 

będzie to spadek o –0,82%. W tym 
okresie liczba ludności ukształtuje się 
na poziomie 59 033 osób. W horyzon-
cie prognozy średnioroczna dynamika 
zmian ustabilizuje się wokół –0,58%, 
a w 2020 w Chełmie będzie mieszkać 
53 897 osób. Szacuje się, że trwający 
w okresie historycznym spadek warto-
ści wskaźnika obciążenia ekonomicz-
nego (z 67 osób w wieku nieprodukcyj-
nym przypadających na 100 osób 
w wieku produkcyjnym w 1995 roku do 
49 w 2009 roku) nie zostanie kontynu-

owana w prognozowanym przedziale czasowym. Wyniki prognozy wskazują, że do 
roku 2025 nastąpi zwiększenie omawianego indykatora o 13 osób, po czym trend ule-
gnie wygładzeniu. Przewiduje się, że w 2050 roku na 100 osób w wieku od 18 do 
                                                   
45 Wstępną charakterystykę powiatu miasta Chełm opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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59/64 lat przypadać będzie 69 osób w wieku nieprodukcyjnym. Wspomniane obciąże-
nie demograficzne wynikać będzie głównie ze wzrostu liczby osób w wieku popro-
dukcyjnym. W całym prognozowanym okresie populację ludności w wieku produk-
cyjnym cechować będzie stała tendencja malejąca.  

 Zgodnie z prognozą liczba ludności w wieku produkcyjnym będzie wykazywać 
trend malejący. Tendencja ta będzie uwarunkowana zmniejszeniem liczby osób 
w wieku mobilnym z 27 527 osób w 2009 roku do 14 810 osób w 2050 roku (53,8% 

stanu z 2009 roku). W przypadku 
osób w wieku niemobilnym progno-
zuje się odwrotne tendencje. W ostat-
nim roku prognozy ich liczba wynie-
sie 17 119 osób – mniej o 695 osób 
w porównaniu do roku 2009. Dodat-
kowo szacuje się, że w 2035 roku 
nastąpi zmiana relacji między obiema 
grupami osób w wieku aktywności 
zawodowej. Do tego okresu obserwu-
je się przewagę osób mobilnych 
(w 2025 roku na 100 osób w wieku 
18–44 lat przypadać będzie 76 osób 

w wieku niemobilnym). W ostatnim roku prognozy każdym 100 osobom w wieku 
18–44 lata odpowiadać będzie 116 osób w wieku niemobilnym. Łącznie udział osób 
w wieku od 18 do 59/64 lat utrzyma się na poziomie powyżej 60% ludności ogółem 
do 2037 roku. W ostatnich latach prognozy odsetek ten zmniejszy się do 59,2%.  

Analiza struktury demograficznej z uwzględnieniem odsetka osób w wieku mo-
bilnym w ludności w wieku produkcyjnym wskazuje, że najwyższy udział miał miej-
sce w 1995 roku (wyniósł 70,6%). Kolejne lata przyniosły stopniowe ograniczanie 

wspomnianego udziału. Tendencja male-
jąca uległa wyhamowaniu w 2006 roku. 
Począwszy od tego okresu szacuje się, że 
przez następnych 13 lat odsetek osób 
mobilnych utrzyma się na średnim 
poziomie 60,7%. Dopiero po tym okre-
sie odsetek będzie ulegał redukcji do 
46,4% w 2050 roku. W całym okresie 
prognozy mężczyźni będą nieznacznie 
dominować w grupie osób w wieku 
18–44 lata. W 2010 roku 50,4% 
wszystkich osób w omawianej katego-
rii wiekowej będą stanowić mężczyźni 
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(13 769 osób). Do 2025 roku ich udział wzrośnie do 51,6%, natomiast w 2050 roku 
wyniesie 52% (7704 mężczyzn i 7107 kobiet).  

Na rysunku 3.43. przedstawiono prognozowaną liczbę kobiet i mężczyzn powy-
żej 45. roku życia. Można zauważyć, że jedynie w latach 2001–2008 wystąpiła prze-
waga liczebna kobiet (w 2006 roku notuje się 9134 kobiety oraz 8796 mężczyzn 

w wieku niemobilnym). W okresie 
prognozy udział mężczyzn utrzymy-
wać się będzie na poziomie od 52,9% 
w 2015 roku i 2025 roku do 53,7% 
w ostatnim roku predykcji. W całym 
okresie prognozy przewiduje się też 
wzrost odsetka osób w wieku niemo-
bilnym w populacji w wieku aktywno-
ści zawodowej. W 2050 roku odsetek 
ten wzrośnie o 14,3 p.p. w porównaniu 
do 2009 roku oraz o 24,2 p.p. w odnie-
sieniu do 1995 roku. Począwszy od 
2033 roku prognozuje się spadek licz-

by kobiet w wieku 45–59 lat przeciętnie o 0,4% rocznie (z 8471 w 2033 roku do 7965 
w 2050 roku). W przypadku mężczyzn dynamika spadku będzie mniejsza. Od 
2038 roku szacowany jest spadek liczby mężczyzn w wieku niemobilnym o –0,3% 
każdego roku (do 9185 w ostatnim roku predykcji).  

W przypadku mieszkańców Chełma w wieku nieprodukcyjnym dominującą 
płeć stanowią kobiety. W 2009 roku odnotowano 9097 mężczyzn oraz 13 212 kobiet 
w wieku nieprodukcyjnym. Przewaga ta wynika z ponad dwukrotnie większej liczby 

kobiet niż mężczyzn w wieku popro-
dukcyjnym (w tym samym okresie 
odnotowano 7519 kobiet w wieku 
powyżej 60 lat oraz 3112 mężczyzn 
w wieku ponad 65 lat). Analizując 
łącznie liczbę ludności w wieku nie-
produkcyjnym, widoczne stają się 
niekorzystne trendy demograficzne, 
zwłaszcza do 2025 roku. W latach 
2009–2025 populacja osób w tej gru-
pie wiekowej wzrośnie o niecałe 10%. 
Tym samym udział w ludności ogó-
łem wzrośnie z 33% do 38,6%. Szacu-
je się, że w kolejnych latach prognozy 

nastąpi spadek liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym, co wynikać będzie 
z ogólnej tendencji malejącej liczby ludności. Udział osób w wieku do 18 lat oraz 
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powyżej 60/65 lat nadal będzie bowiem wzrastać. Tempo wzrostu w latach  
2025–2050 będzie niższe niż w początkowych latach prognozy i wyniesie średnio 
0,09 p.p. rocznie.  

Zgodnie z predykcjami, w 2050 roku w Chełmie będzie mieszkać 53 897 osób, 
z tego zaledwie 9,8% stanowić będą osoby w wieku przedprodukcyjnym oraz 59,2% 
osoby w wieku produkcyjnym. Mimo redukcji liczby osób w wieku od 18 do 59/64 lat 
o niecałe 29% w latach 2010–2050, wskaźnik obciążenia ekonomicznego w Chełmie 
ukształtuje się na niższym poziomie niż przeciętnie w województwie. W okresie pro-
gnozy obciążenie ekonomiczne osób w wieku produkcyjnym będzie średnie o 10 osób 
mniejsze niż w województwie i wyniesie w ostatnim roku prognozy 69 osób w wieku 
nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Znacznie wzro-
śnie odsetek osób w wieku powyżej 45. roku życia w ogólnej liczbie osób w wieku pro-
dukcyjnym – z 39,3% w 2009 roku do 53,6% w 2050 roku.  

 3.7. Powiat hrubieszowski46 

Powiat hrubieszowski funkcjonuje od 1 stycznia 1999 roku, obejmując 1268 km2. 
W skład powiatu wchodzi 8 gmin, w tym 1 gmina miejska Hrubieszów zajmująca po-
wierzchnię 33 km2. Na koniec 2009 roku w powiecie mieszkało 67 059 osób, z tego 
27,4% stanowili mieszkańcy Hrubieszowa. Średnia gęstość zaludnienia na obszarach 
wiejskich wynosi 39 osób na km2, zaś na obszarze miejskim na km2 przypada 557 osób.  

Zgodnie z predykcjami, liczba ludności w powiecie hrubieszowskim będzie wy-
kazywać tendencję malejącą. Przeciętne tempo spadku w okresie 2010–2050 szaco-

wane jest na –0,7% rocznie. Przewidu-
je się, że w 2025 roku w powiecie bę-
dzie mieszkać 59 566 osób, a do końca 
prognozy ich stan ulegnie zmniejsze-
niu do 50 180 osób (spadek o 25,2% 
w stosunku do 2009 roku). Wraz ze 
spadkiem liczby ludności zmienią się 
relacje między liczbą osób w wieku 
produkcyjnym i tych w wieku niepro-
dukcyjnym. Wskaźnik obciążenia eko-
nomicznego będzie wzrastać z 62 
w 2009 roku do 86 w 2050 roku. 
W początkowym okresie prognozy 
dynamika tego wzrostu będzie najwyż-

sza, po 2025 roku trend rosnący zostanie wyhamowany. W 2025 roku na 100 osób 
w wieku od 18 do 59/64 lat przypadnie 49 osób w wieku poprodukcyjnym oraz 
                                                   
46 Wstępną charakterystykę powiatu hrubieszowskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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31 osób w wieku przedprodukcyjnym. W 2050 roku obciążenie to wyniesie odpo-
wiednio 62 oraz 31 osób przypadających na 100 osoby w wieku produkcyjnym. Wraz 
ze zmniejszającą się liczbą osób w wieku produkcyjnym, świadczy to o postępującym 
procesie starzenia populacji w powiecie hrubieszowskim.  

Liczba ludności w wieku produkcyjnym zamieszkującej obszar powiatu hrubie-
szowskiego odznacza się występowaniem tendencji malejącej w horyzoncie prognozy. 
Po przejściowym wzroście populacji w latach 2001–2005 (z 40 742 osób do 41 580 

osób) jej liczebność będzie systema-
tycznie spadać. Przewiduje się, że na 
koniec 2010 roku w powiecie będzie 
mieszkać 40 864 osób, w 2025 roku – 
33 159 osób, natomiast w 2050 roku 
jedynie 27 030 osób. Oznacza to, że 
w ostatnim roku prognozy liczba osób 
w wieku aktywności zawodowej wy-
niesie 65,4% stanu z 2009 roku. Jed-
nocześnie stanowić będzie 53,9% lud-
ności ogółem zamieszkującej wspo-
mnianą jednostkę terytorialną. Anali-
zując liczbę osób w wieku produkcyj-

nym na tle łącznej liczby ludności przewiduje się, że udział ten jedynie do 2010 roku 
będzie wzrastać (wyniesie wówczas 61,7%). W kolejnych latach prognozuje się szyb-
ki spadek tego odsetka do 55,7% w 2025 roku. Zmniejszenie liczby ludności w wieku 
produkcyjnym wynika z malejącej liczby osób w wieku mobilnym oraz względnie 
stabilnej liczby osób w wieku niemobilnym. Korzystna relacja między obiema grupa-
mi w okresie historycznym ulegnie zmianie już w 2034 roku. W ostatnim roku pro-
gnozy na 100 osób w wieku mobilnym przypadać będzie 116 osób w wieku niemo-
bilnym. 

Ludność w wieku mobilnym w powiecie hrubieszowskim charakteryzuje się 
względnie stałym udziałem mężczyzn (zob. rysunek 3.47, s. 160), który to 
w 2009 roku osiągnął poziom 52,8%. W ostatnim roku prognozy 53,3% ludności 
w wieku 18–44 stanowić będą mężczyźni. Prognozy wskazują, że zarówno w przy-
padku mężczyzn, jak i kobiet w wieku mobilnym utrzyma się podobne tempo spadku. 

 

 
Rysunek 3.46. Liczba ludności w wieku  

produkcyjnym w powiecie hrubieszowskim 



160 

W 2025 roku w powiecie hrubie-
szowskim będzie mieszkać 18 689 
osób w wieku 18–44 lata (w tym 
9913 mężczyzn), zaś w 2050 roku 
będzie to 6670 mężczyzn i 5843 ko-
biet. Ponadto udział ludności w wie-
ku mobilnym w ludności w wieku 
produkcyjnym będzie coraz mniej-
szy. Udział ten od pierwszego roku 
w okresie historycznym do 2009 roku 
został zmniejszony z 67% do 60,4%. 
Przewiduje się utrzymanie nieko-
rzystnych tendencji w okresie obję-
tym prognozą (zgodnie z prognozą 

odsetek ten ukształtuje się na poziomie 46,3% w 2050 roku).  
W powiecie hrubieszowskim obserwować będzie można znaczną przewagę męż-

czyzn w wieku niemobilnym nad liczbą kobiet. Dysproporcja ta występowała już 
w okresie historycznym. W 2009 roku na 16 390 osób w wieku niemobilnym 9049 

stanowili mężczyźni. Szacuje się, że do 
ostatniego roku objętego prognozą licz-
ba ludności w wieku od 45 do 59/64 lat 
zmniejszy się o 11,4% w stosunku do 
2009 roku, ale będzie wyższa o 4% 
w porównaniu do 1995 roku. Predykcje 
wskazują, że ludność w wieku niemo-
bilnym będzie w coraz większym stop-
niu wpływać na kształtowanie się ogól-
nej liczby osób w wieku produkcyj-
nym. W 2009 roku ta grupa osób sta-
nowiła 39,6% ludności w wieku pro-
dukcyjnym, w 2025 roku będzie to już 
43,6%, a w ostatnim roku prognozy 

53,7%. Po wzroście w latach 2021–2031 liczba kobiet w wieku 45–59 lata zacznie 
spadać ponownie od 2032 roku w przeciętnym tempie –0,5% rocznie (do 6091 osób 
w 2050 roku). Wielkość populacji mężczyzn w wieku 45–64 lata będzie wzrastać 
w okresie prognozy jedynie w latach 2025–2037, po czym nastąpi spadek do 8426 
mężczyzn w 2050 roku.  

 
Rysunek 3.47. Liczba ludności w wieku  

mobilnym w podziale na płeć w powiecie 
hrubieszowskim 

 
Rysunek 3.48. Liczba ludności w wieku  

niemobilnym w podziale na płeć w powiecie 
hrubieszowskim 
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Pomimo znacznego spadku liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na przestrzeni 
lat historycznych w powiecie hrubieszowskim (zob. rysunek 3.29.), przewiduje się, że 
w pierwszych latach prognozy nastąpi wzrost populacji osób w wieku przed- 

i poprodukcyjnym. Wzrost ten spowo-
dowany będzie zwiększeniem liczby 
osób w wieku powyżej 60/65 lat. 
W 2009 roku w powiecie hrubieszow-
skim mieszkało 25 716 osób w wieku 
nieprodukcyjnym (z czego 12 750 sta-
nowiły osoby w wieku poprodukcyj-
nym). Do 2025 roku stan ten powiększy 
się do 26 433 osób (w tym 16 024 osób 
w wieku powyżej 60/65 lat). W ostatnich 
latach prognozy mimo ponownego 
spadku liczby mężczyzn i kobiet w wie-
ku nieprodukcyjnym (łącznie o 12,3% 
w porównaniu do 2025 roku) udział 

tej grupy w ogólnej liczbie ludności wzrośnie od 44,3% w 2025 roku do 46,1% 
w 2050 roku (w 2009 roku odsetek ten wynosił 38,4%). Rozpatrując omawianą kate-
gorię z podziałem na płeć można dostrzec przewagę kobiet (średnio 59% w całym okre-
sie predykcji).  

Zgodnie z predykcjami, odsetek ludności w wieku produkcyjnym będzie 
wykazywał tendencję malejącą w okresie prognozy. Szacuje się, że w latach 
2010–2050 zostanie zredukowany o niecałe 8 p.p. (do 53,9% w 2050 roku). Pod 
względem obciążenia ekonomicznego powiat hrubieszowski wypadnie poniżej 
przeciętnej w porównaniu z całym województwem lubelskim. Przewiduje się, że 
w 2025 roku omawiany wskaźnik wyniesie 80 osób w wieku nieprodukcyjnym 
przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym (4 osób więcej niż 
w województwie), zaś w 2050 roku będzie to już 86 osób (7 osób więcej niż 
w województwie). Wzrostowi temu towarzyszyć będzie zmniejszająca się liczba 
ludności w wieku mobilnym. W 2050 roku 53,7% osób w wieku produkcyjnym 
stanowić będą osoby w wieku powyżej 45. roku życia.  

3.8. Powiat janowski47 

Powiat janowski zajmuje powierzchnię 875 km2, co stanowi 3,5% łącznej po-
wierzchni województwa. 98,3% powierzchni powiatu zajmują obszary wiejskie wcho-
dzące w skład 7 gmin wiejskich i 1 gminy wiejsko-miejskiej. W mieście Janów Lubel-
ski mieszkało na koniec 2009 roku 11 969 osób, co stanowi 25,3% ludności ogółem. 
                                                   
47 Wstępną charakterystykę powiatu janowskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 

 
Rys. 3.49. Liczba ludności w wieku  

nieprodukcyjnym w podziale na płeć  
w powiecie hrubieszowskim 
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Obszary wiejskie liczyły łącznie 35 273 mieszkańców. Pod względem liczby ludności 
powiat janowski zajmuje trzecie od końca miejsce w województwie (2,2% ludności 
zamieszkującej województwo lubelskie).  

Jak wynika z rysunku 3.50., na przestrzeni lat 1995–2009 liczba ludności 
w powiecie janowskim zmniejszyła się o 6,7% (z 50 625 osób w 1995 roku). Trend 
malejący utrzyma się w całym okresie prognozy, co wynika bezpośrednio z ogólnych 

tendencji redukcji liczby ludności. 
Analizując wielkość populacji pod 
względem dwóch głównych funkcjo-
nalnych grup wieku, można dostrzec 
odmienne tendencje w okresie histo-
rycznym. Wzrostowi liczby osób 
w wieku produkcyjnym (o 4,1%) towa-
rzyszył spadek liczby osób w wieku 
nieprodukcyjnym (–19,6%). Spowo-
dowało to znaczne zredukowanie 
wskaźnika obciążenia ekonomicznego, 
do 65 osób w 2009 roku. Zgodnie 
z prognozą tendencje te nie zostaną 

utrzymane w następnych latach. Do 2025 roku nastąpi wzrost obciążenia demogra-
ficznego ludności o 18 osób. W ostatnim roku prognozy na 100 osób w wieku produk-
cyjnym przypadać będą 84 osoby w wieku nieprodukcyjnym, w tym aż 57 stanowić 
będą osoby powyżej 60.–65. roku życia. W tym samym okresie liczba ludności ogó-
łem w powiecie janowskim ukształtuje się na poziomie 36 816 mieszkańców.  

Rysunek 3.51. przedstawia liczbę ludności w wieku produkcyjnym na terenie po-
wiatu janowskiego. Prognozuje się, że wielkość populacji osób w wieku aktywności 
zawodowej na przestrzeni lat 1995–2050 zostanie zredukowana z 27 558 osób do 
19 557 osób. Łącznie będzie to stanowić spadek o ponad 30%. Odsetek osób w wieku 

aktywności zawodowej będzie wyka-
zywał tendencję malejącą do 2028 roku 
(wówczas wyniesie 54,7%). W kolej-
nych latach szacuje się stabilizację tego 
odsetka do poziomu około 54,5% lud-
ności ogółem. Rozpatrując dwie grupy 
wiekowe w ramach populacji osób 
w wieku produkcyjnym dostrzec do-
strzegalna jest tendencja do wyrówny-
wania liczebności osób w wieku mobil-
nym i niemobilnym. W 2009 roku na 
100 osób w wieku 18–44 lata przypada-
ło 59 osób w wieku powyżej 45 lat. 

 
Rys. 3.50. Liczba ludności według grup wieku 

w powiecie janowskim 

 
Rys. 3.51. Liczba ludności w wieku  
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W ostatnim roku prognozy relacja ta ulegnie odwróceniu i na 100 osób w wieku mobil-
nym przypadać będą 104 osoby w wieku niemobilnym.    

Analizując liczbę osób w wieku mobilnym na tle ludności w wieku produkcyjnym 
w powiecie janowskim przewiduje się, że do 2020 roku odsetek ten utrzyma się na 
względnie stałym poziomie. W porównaniu do 2009 roku (63,03%) ulegnie zmniejsze-

niu zaledwie o 0,67 p.p. Gwałtowny 
spadek tego udziału przyniosą kolejne 
lata objęte prognozą. Zgodnie z progno-
zą, do końca 2050 roku 49,1% osób 
w wieku produkcyjnym będą stanowić 
osoby do 45. roku życia. Struktura płci 
ludności w wieku mobilnym na terenie 
powiatu charakteryzuje się stałym roz-
kładem na przestrzeni analizowanych lat. 
Mężczyźni przeciętnie stanowią 52,7% 
wszystkich osób w wieku mobilnym. 
W okresie objętym predykcją przewiduje 
się stały spadek liczby mężczyzn i kobiet 
w wieku 18–44 lata. W 2025 roku ich 

liczba będzie stanowić odpowiednio 78,1% oraz 79,3% stanu z 2009 roku w przypadku 
mężczyzn i kobiet. Do 2050 roku w powiecie janowskim będzie mieszkać 5173 męż-
czyzn oraz 4632 kobiety.  

Na rysunku 3.53. przedstawiono prognozy liczby kobiet i mężczyzn w wieku po-
wyżej 45 lat w powiecie janowskim. Na rysunku widać, że na przestrzeni analizowa-
nych lat liczba ludności wykazywała liczne fluktuacje. W całym okresie przeważającą 

grupę stanowią mężczyźni, których 
udział wzrośnie z 57,2% w 2009 roku 
do 61,2% w 2050 roku. Trend wzro-
stowy cechuje relację liczby osób 
w wieku niemobilnym wobec liczby 
ludności w wieku produkcyjnym (poza 
latami 2012–2015). Dla roku 2025 
przewiduje się ukształtowanie analizo-
wanego odsetka na poziomie 40,33% 
(o 3,4 p.p. więcej niż w 2009 roku). 
W ostatnim roku prognozy niekorzystna 
relacja pogłębi się, 50,9% osób w wie-
ku produkcyjnym będą stanowić osoby 
w wieku powyżej 45 lat. Szacuje się, że 

obie grupy charakteryzować będzie trend spadkowy w pierwszych latach prognozy. 
W przypadku kobiet utrzyma się on w latach 2010–2020 ze średnim tempem spadku –

 
Rys. 3.52. Liczba ludności w wieku  
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1,6% rocznie. Trend ten powróci ponownie 2033 roku, ale ze średnioroczną dynamiką 
–0,4%. Liczba mężczyzn będzie wykazywać trend malejący w latach 2012–2023 oraz 
2041–2050. W ostatnim roku prognozy liczba osób w wieku 45+ ukształtuje się na 
poziomie 6209 mężczyzn i 3944 kobiet.  

W powiecie janowskim mężczyźni w wieku nieprodukcyjnym stanowili na ko-
niec 2009 roku 42,2% populacji w tej grupie wiekowej. Udział ten utrzyma się na 
względnie stałym poziomie do końca predykcji i w 2050 roku wyniesie tyle samo co 

w roku 2009. Przewiduje się, że 
w pierwszym roku prognozy ich liczba 
wyniesie 7700, a w następnych latach 
będzie wzrastać do 8436 w 2025 roku. 
Po tym roku nastąpi odwrócenie ten-
dencji zarówno w przypadku kobiet, 
jak i mężczyzn. Przewiduje się, że 
w ostatnim roku prognozy stan liczbo-
wy populacji w wieku nieprodukcyj-
nym ukształtuje się na poziomie 7115 
mężczyzn (90,9% stanu z 2009 roku) 
oraz 9744 kobiet (91% stanu z 2009). 
Rozpatrując liczebność omawianej 
kategorii na tle ogólnej liczby ludno-

ści, można dostrzec występowanie trendu spadkowego na przestrzeni lat historycz-
nych (z 45,6% w 1995 roku do 39,3% w 2009 roku). Szacuje się, że następnie dojdzie 
do aprecjacji omawianej relacji do 45,1% w 2025 roku). Ostatnie lata stanowiące ho-
ryzont prognozy cechować się będą umiarkowanym tempem wzrostu tego odsetka 
(45,8% ludności ogółem w 2050 roku).  

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiecie janowskim będzie się 
zmniejszać w latach 2010–2050 średnio o 0,88% rocznie. Proces starzenia się społe-
czeństwa w powiecie janowskim podkreśla prognozowany wzrost udziału ludności 
w wieku niemobilnym w ludności w wieku produkcyjnym. Zgodnie z prognozą 
w 2050 roku na 100 osób w wieku mobilnym przypadać będą 104 osoby w wieku 
powyżej 45. roku życia. Szacuje się ponadto, że liczba osób w wieku nieprodukcyj-
nym w 2050 roku będzie stanowić 91% stanu z 2009 roku. Zgodnie z prognozą, ob-
ciążenie ekonomiczne osób w wieku produkcyjnym będzie w ostatnich latach progno-
zy większe niż przeciętnie w województwie i wyniesie 84 osoby w wieku nieproduk-
cyjnym (w tym na 100 osób w wieku od 18 do 59/64 przypadnie 27 osób w wieku 
przedprodukcyjnym oraz 57 osób w wieku poprodukcyjnym).  

 
Rys. 3.54. Liczba ludności w wieku  

nieprodukcyjnym w podziale na płeć  
w powiecie janowskim 
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3.9. Powiat krasnostawski48 

Powiat krasnostawski składa się z 9 gmin wiejskich i 1 gminy miejskiej. Na ko-
niec 2009 roku we wszystkich gminach wiejskich mieszkały 48 523 osoby, zaś miasto 
Krasnystaw liczyło 19 301 mieszkańców. Obszary wiejskie zajmują w powiecie 
95,9% powierzchni (989 km2). Średnio na m2 przypada 49 osób w przypadku terenów 
wiejskich oraz 460 osób w przypadku gminy miejskiej. Ludność w powiecie krasno-
stawskim stanowi 4,1% łącznej liczby mieszkańców w województwie lubelskim.  

Rysunek 3.55. przedstawia prognozy dotyczące liczby ludności w podziale na 
osoby w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym. W całym analizowanym okresie 
nieznacznie większą część ludności ogółem stanowiły osoby w wieku od 18 do 

59/64 lat. Przewiduje się, że w całym 
okresie prognozy kategorię tę cecho-
wać będzie powolny trend spadkowy. 
Względną stabilizację i nieznaczną 
tendencję spadkową można zaobser-
wować w przypadku ludności w wieku 
nieprodukcyjnym. W 2009 roku wskaź-
nik obciążenia ekonomicznego ukształ-
tował się na poziomie 64, co oznacza, 
że na 100 osób w wieku produkcyjnym 
przypadały 64 osoby w wieku przed- 
i poprodukcyjnym. Zgodnie z predyk-
cjami w okresie prognozy obciążenie to 

będzie systematycznie wzrastać. Szacuje się, że w 2025 roku osiągnie poziom 82 
(z czego 51 osób stanowić będą osoby w wieku poprodukcyjnym), a w 2050 roku 
89 osób (w tym 65 osób w wieku powyżej 60/65 lat). Znaczny spadek liczby ludności 
ogółem zaobserwowany w 2006 roku wynika ze zmiany granic administracyjnych 
powiatu (wyłączenie gminy Rejowiec). Wówczas liczba ludności w powiecie krasno-
stawskim wyniosła 68 995 osób. Od tego czasu ulega ciągłej redukcji z przeciętną 
dynamiką spadku na poziomie –0,8% rocznie. Zgodnie z predykcjami, w 2050 roku 
wielkość populacji w omawianej jednostce terytorialnej ukształtuje się na poziomie 
48 309 osób (w tym 23 256 mężczyzn). 

Na rysunku 3.56. zaprezentowane zostały predykcje liczby ludności w wieku 
produkcyjnym w powiecie krasnostawskim. Widać na nim wahania liczby ludności 
w tej grupie wiekowej do roku 2009, kiedy to wyniosła 41 298 osób. Natomiast 
w całym okresie prognozy szacuje się, że liczba ludności w wieku produkcyjnym bę-
dzie wykazywać trend malejący. 

                                                   
48 Wstępną charakterystykę powiatu krasnostawskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Prognozuje się, że w 2025 roku liczebność tej grupy wynosić będzie 31 686 osób 
(spadek o 23% w porównaniu do 2009 roku), a w 2050 roku już tylko 25 582 osoby. 

(spadek o 38% względem 2009 roku). 
Zmniejszeniu ulegnie również odsetek 
ludności w wieku aktywności zawo-
dowej w relacji do ludności ogółem. 
W 2009 roku udział ten wyniósł 
60,9%, a w 2050 roku przewiduje się 
jego spadek do 53%. Niekorzystne 
tendencje demograficzne widoczne są 
także w zmianie relacji między liczbą 
osób w wieku mobilnym i niemobil-
nym. W okresie historycznym można 
zaobserwować przewagę ludności 
w wieku 18–44 lata (więcej o 8458 

osób w 2009 roku), natomiast od 2036 roku przeważającą grupę zaczną stanowić oso-
by w wieku powyżej 45 lat.  

Zmiany struktury demograficznej z uwzględnieniem odsetka ludności w wieku 
mobilnym przedstawione zostały na rysunku 3.57. Zgodnie z przewidywaniami w całym 
okresie 2010–2050 liczebność tej grupy będzie ulegać stopniowemu zmniejszeniu (z 24 

451 osób w 2010 roku do 12 111 osób 
w 2050 roku), co łącznie stanowi spa-
dek o 50,5%. Począwszy od 2019 roku 
grupa ta będzie również sukcesywnie 
zmniejszać swój udział w liczbie ludno-
ści w wieku produkcyjnym. Do tego 
czasu odsetek ten utrzyma się na 
względnie stabilnym poziomie, oscylu-
jąc wokół 60,6% (w latach 2010–2019). 
W 2050 roku 47,3% osób w wieku 
produkcyjnym będą stanowić osoby do 
45. roku życia. Szacuje się, że udział 
mężczyzn w omawianej grupie wieko-
wej utrzymywać się będzie na względ-

nie stałym poziomie 51,6% w 2009 roku oraz w 2050 roku. Zgodnie z predykcjami, 
współczynnik maskulinizacji populacji w wieku mobilnym w ostatnim roku prognozy 
w powiecie krasnostawskim wyniesie 106,8 (6255 mężczyzn oraz 5856 kobiet w wieku 
18–44 lata). 

 
Rys. 3.56. Liczba ludności w wieku  
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Analizując rysunek 3.58., można zauważyć liczne wahania liczby kobiet 
i mężczyzn w wieku niemobilnym, połączone ze zmniejszaniem się ich udziału 
w ludności produkcyjnej. Szacuje się, że trend malejący – zapoczątkowany 

w 2006 roku w przypadku kobiet oraz 
w 2010 roku w odniesieniu do męż-
czyzn – zostanie przerwany tendencją 
wzrostową w latach 2025–2036 dla 
mężczyzn (2023–2031 dla kobiet). 
Zgodnie z predykcjami, w 2025 roku 
powiat krasnostawski będzie zamiesz-
kiwać 7765 mężczyzn w wieku 45–64 
lata oraz 5695 kobiet w wieku 45–59 
lat. Mimo spadku liczby kobiet i męż-
czyzn, udział ludności w wieku nie-
mobilnym w ludności w wieku pro-
dukcyjnym będzie wzrastać średnio 
o 0,39 p.p. rocznie począwszy od 

2016 roku. W tym okresie wyniósł on 39,1%, zaś do 2050 roku wzrośnie do 52,7%. 
Świadczy to o negatywnej zmianie w strukturze wieku ludności produkcyjnej. Zgod-
nie z prognozą do 2050 roku zwiększy się udział mężczyzn w wieku niemobilnym 
i wyniesie 59,1% (w porównaniu do 55,6% w 2009 roku).  

W całym analizowanym okresie wśród osób w wieku nieprodukcyjnym domi-
nują kobiety. Stanowią one 59,5% ludności w tej grupie (w 2009 roku). Szacuje się, 
że udział kobiet wzrośnie do 2050 roku do 60,2%. Oznacza to, że spośród 

22 726 osób w wieku nieprodukcyj-
nym, kobiet będzie 13 686. Rozpatru-
jąc liczbę osób w wieku nieproduk-
cyjnym łącznie szacuje się, że do 
2024 roku ich liczba utrzyma się na 
względnie stałym poziomie (26 079 
w 2024 roku w porównaniu do 25 984 
w 2010 roku). Dopiero od 2025 roku 
przewiduje się spadek wielkości po-
pulacji tej grupy osób, przeciętnie  
o –0,5% rocznie. Spadek ten będzie 
generowany przez zmniejszenie liczby 
osób w wieku przedprodukcyjnym  
(o –38,3% w latach 2025–2050). Prze-

widuje się, że tendencjom tym towarzyszyć będzie także wzrost odsetka osób w wieku 
nieprodukcyjnym do 47,04% w ostatnim roku prognozy (dla porównania, w 2009 roku 
udział ten wynosił 39,1%).  
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Systematyczny spadek liczby ludności w powiecie krasnostawskim powoduje, że 
na przestrzeni 1995–2008 populacja zmniejszyła się o niecałe 19%. Zgodnie 
z prognozą, w 2050 roku powiat krasnostawski będzie zamieszkiwać 48 309 osób (co 
stanowi 71,2% stanu z 2009 roku). Spadkowi ludności towarzyszyć będzie ponadto 
proces starzenia się społeczeństwa. W prognozowanym okresie nastąpi spadek liczby 
ludności w wieku przedprodukcyjnym – z 12 448 w 2010 roku do 6032 osób 
w 2050 roku oraz spadek liczby osób w wieku produkcyjnym z 40 561 do 25 582 osób 
w tym samym okresie. Jednocześnie ludność w wieku poprodukcyjnym zwiększy swą 
liczebność o 19%. Spowoduje to wzrost obciążenia ekonomicznego do 89 osób 
w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym 
w 2050 roku. Potwierdza to niekorzystne procesy demograficzne zachodzące w tym 
powiecie (omawiany wskaźnik w województwie wyniesie zgodnie z prognozą 79 
w 2050 roku). Ponadto w grupie osób w wieku produkcyjnym zajdą zmiany – osoby 
w wieku 18–44 będą stanowić 47,2% w ostatnim roku prognozy (w porównaniu do 
60,2% w 2009 roku).  

3.10. Powiat kraśnicki49 

Ogólna liczba ludności mieszkająca w powiecie kraśnickim w 2009 roku wynosi-
ła 98 574 osób, przy czym 61,4% zamieszkiwała obszary wiejskie. Gminy wiejskie 
zajmują obszar 971 km2, co stanowi 96,6% ogólnej powierzchni. W związku z tym 
obszary miejskie charakteryzują się bardzo dużą gęstością zaludnienia (1120 osób na 
km2, co jest trzecią wartością w województwie – pomijając miasta na prawach powia-
tu). Na obszarach wiejskich na km2 przypadają 62 osoby. Spośród 10 gmin zalicza-
nych do omawianej jednostki terytorialnej jedna to gmina miejska (Kraśnik), a jedna 
miejsko-wiejska (Annopol). 

Ogólna liczba ludności w powiecie kraśnickim charakteryzuje się malejącą 
tendencją rozwojową (zob. rysunek 3.60., s. 169). W całym okresie historycznym 
odnotowano ujemne tempo wzrostu i szacuje się, że w przedziale czasowym obję-
tym prognozą tendencja ta będzie kontynuowana. Zgodnie z prognozą, 
w 2025 roku w powiecie kraśnickim będzie mieszkać 91 373 osób, a w 2050 roku 
będzie to już tylko 77 494 osób. Pomimo początkowego spadku wskaźnika obcią-
żenia ekonomicznego w latach 1995–2009 (z 80 do 61 osób) przewiduje się jego 
intensywny wzrost (z 62 do 79) w okresie 2012–2025, a następnie stabilizację 
sytuacji powiązaną z umiarkowanym wzrostem wskaźnika (do 84 w 2050 roku). 

 
 
 

                                                   
49 Wstępną charakterystykę powiatu kraśnickiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Należy zwrócić jednak uwagę na odmienną proporcję osób w wieku przed- i poproduk-
cyjnym na początku okresu historyczne-
go oraz pod koniec predykcji. Począt-
kowe lata cechują się przewagą liczby 
osób w wieku przedprodukcyjnym 
(w 1995 stanowili oni 27,7% ogólnej 
liczby ludności wobec 16,7% dla osób 
w wieku poprodukcyjnym). Szacuje się, 
że w roku 2050 udziały te wyniosą od-
powiednio 12,8% oraz 32,7%. Wynika 
to z ciągłego starzenia się społeczeństwa 
i przekłada się bezpośrednio na coraz 
większe obciążenie ekonomiczne osób 
w wieku produkcyjnym. 

Wyniki prognozy wskazują, że trend wzrostowy kształtujący liczbę ludności 
w wieku produkcyjnym na przestrzeni lat historycznych w powiecie kraśnickim zosta-
nie zakończony w 2010 roku (przyrost z 57 740 osób w 1995 roku do 61 138 osób 

w 2009 roku). Przewidywany spadek 
w prognozowanym przedziale czaso-
wym sięgnie 30,5% (do 42 219 osób 
w 2050 roku). Przeciętne roczne tempo 
spadku liczby osób w wieku produk-
cyjnym w okresie predykcji oscylować 
będzie wokół –0,9%. Początkowo 
odsetek osób w wieku od 18 do 59/64 
lat wzrósł z 55,6% w 1995 roku do 
62% w 2009 roku, po czym progno-
zuje się jego redukcję (do 55,9% 
w 2025 roku). Ostatnie 25 lat pre-
dykcji cechować będzie ustabilizo-

wany poziom opisywanego udziału (spadek jedynie do 54,5% w 2050 roku). Ana-
lizując liczbę osób w wieku mobilnym i niemobilnym, zauważa się, że pierwsza 
z nich początkowo stanowiła zdecydowaną większość (w 2009 roku na 100 osób 
w wieku mobilnym przypadało 60 osób w wieku powyżej 45 lat). Przewiduje się jed-
nak, iż dysproporcje między nimi będą zanikać, a od roku 2042 relacja ulegnie odwró-
ceniu (na 100 osób w wieku 18–44 przypadną 104 osoby w wieku od 45 do 59/64 lat).  

 
Rys. 3.60. Liczba ludności według grup wieku 

w powiecie kraśnickim 
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Analizując podział na płeć wśród osób w wieku mobilnym na terenie powiatu 
kraśnickiego (zob. rysunek 3.62.), widoczne jest równomierne rozłożenie z niewielką 
przewagą mężczyzn (przeciętnie 51,6%). Obie grupy na przestrzeni prognozowanych 

lat będą ulegać redukcji (mężczyźni 
z 19 616 w 2010 roku do 10 713 
w 2050 roku, a kobiety z 18 344 do 
9952 osób w analogicznym okresie). 
Udział ludności w wieku mobilnym 
względem ludności w wieku produk-
cyjnym również będzie się systema-
tycznie zmniejszał. W roku 1995 wy-
nosił on 67,4% i w przeciągu kolej-
nych lat historycznych spadł do 62,4% 
(2009 rok). W horyzoncie pierwszych 
10 lat predykcji nie przewiduje się 
znacznych zmian omawianego odset-
ka, jednak od roku 2020 ludność 

w wieku mobilnym będzie stanowiła coraz mniejszą część siły roboczej. Ostatecznie 
na koniec predykcji zakłada się udział rzędu 49%.  

Większe rozbieżności pomiędzy liczebnością płci na terenie powiatu kraśnickie-
go występują w przypadku osób w wieku niemobilnym, wśród których  w całym ana-
lizowanym okresie mężczyźni stanowią przeciętnie 56,2% (57,9% w ostatnim roku 

prognozowanym). Najmniejszy udział 
mężczyzn przypadł na lata 1996–2009 
(poniżej 55%). Przewiduje się, że 
przewaga mężczyzn będzie się stop-
niowo umacniać do roku 2019 
(57,36%), po czym nastąpi niewielki 
trend spadkowy, który utrzyma się do 
2030 roku. W tym okresie liczba męż-
czyzn w wieku powyżej 45 lat wynie-
sie 9713 (56,25%). Zapoczątkowany 
w 2040 roku trend malejący liczby 
mężczyzn (w przypadku kobiet od 
2033 roku) utrzyma się do końca pro-
gnozy. Szacuje się, że w 2050 roku 

w powiecie kraśnickim będzie mieszkać 12 471 mężczyzn oraz 9083 kobiet w wieku 
45–59/64 lat. Proces starzenia się społeczeństwa wyraźnie objawia się we wzroście 
udziału ludności w wieku niemobilnym w ogólnej liczbie ludności w wieku produk-
cyjnym. Relacja ta w okresie historycznym wzrosła z 32,5% w 1995 roku do 37,6% 
w 2009 roku. Na przestrzeni początkowych lat predykcji nie przewiduje się znaczą-
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cych zmian tej relacji. Dopiero w roku 2020 zostanie zapoczątkowany trend wzrosto-
wy (37,9%) i utrzyma się do końca analizowanego okresu (51% w 2050 roku). 

Na terenie powiatu kraśnickiego przeważającą część ludności w wieku niepro-
dukcyjnym stanowią kobiety. W 1995 roku ich udział wynosił 55,7%, a w kolejnych 
latach wartość ta ulegała zwiększeniu (do 57,7% w 2009 roku). Nie przewiduje się 

aby tendencja ta uległa odwróceniu 
w późniejszym okresie. Wyniki pre-
dykcji wskazują na systematyczne 
umacnianie się omawianego udziału do 
poziomu 59,13% w 2050 roku. Prze-
widuje się, że ogólna liczba ludności 
w wieku nieprodukcyjnym podlegać 
będzie większej redukcji niż populacja 
kobiet (ogółem o 5,8% przy zestawie-
niu ostatniego roku prognozowanego 
z 2009 roku wobec 3,4-procentowego 
spadku w przypadku liczby kobiet 
w wieku nieprodukcyjnym). Zgodnie 
z prognozą, spadek liczby osób w wie-

ku nieprodukcyjnym nastąpi ponownie od 2025 roku (40 186 osób) i utrzyma się do 
końca prognozy (35 275 osób). Przeciętna dynamika spadku oscylować będzie wów-
czas wokół –0,5% rocznie. Szacuje się, że w 2010 roku zostanie zapoczątkowany dłu-
gotrwały trend wzrostowy dotyczący odsetka osób w wieku nieprodukcyjnym w ogól-
nej liczbie ludności. Okres najbardziej dynamicznego wzrostu będzie trwał do 
2025 roku (udział osiągnie ponownie 44%). W dalszych latach prognozy trend zosta-
nie wyhamowany i przyniesie zwiększenie udziału ludności nieprodukcyjnej w ogól-
nej liczbie ludności o 1,5 p.p.  

Dla powiatu kraśnickiego przewiduje się w końcowym okresie predykcji wyższe 
wartości wskaźnika obciążenia ekonomicznego niż w wypadku całego województwa. 
Na 100 osób w wieku produkcyjnym będą przypadać 84 osoby w wieku nieproduk-
cyjnym (przeciętnie w województwie wskaźnik nie przekroczy 79 osób). Szacuje się, 
iż liczba osób w wieku nieprodukcyjnym będzie podlegać analogicznym zmianom jak 
w całym województwie. Zatem opisane kształtowanie się wskaźnika obciążenia eko-
nomicznego wynika ze zmian w liczbie osób w wieku produkcyjnym, bowiem liczeb-
ność tej populacji na przestrzeni 40 lat prognozy spadnie o 30,5% (w województwie 
o 29,2%). O starzeniu się społeczeństwa świadczy również rosnący udział ludności 
w wieku mobilnym w liczbie ludności w wieku produkcyjnym (z 32,5% w 1995 roku 
do 51% w 2050 roku). 

 
Rys. 3.64. Liczba ludności w wieku  
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3.11. Powiat lubartowski50 

Powiat lubartowski zajmuje powierzchnię 1289 km2 (5,1% całego obszaru woje-
wództwa lubelskiego). Obszary wiejskie stanowią 95,3% łącznej powierzchni. Skupia-
ją one 68,5% ogólnej liczby ludności (61 555 osób na koniec 2009 roku). Gęstość 
zaludnienia na wsi wynosi 50 osób na km2, a na terenach miejskich 464 osoby przypa-
dające na każdy km2. W rozpatrywanym powiecie znajduje się tylko jedna gmina 
miejska (Lubartów), dwie miejsko-wiejskie oraz 10 gmin wiejskich.  

Podobnie jak inne powiaty, powiat lubartowski cechuje malejąca ogólna liczba 
ludności. Szacuje się, że w przedziale czasowym objętym predykcją, roczna dynamika 
zmian będzie większa niż w okresie historycznym. Przeciętnie każdego roku objętego 

prognozą liczba ludności będzie się 
zmniejszać o –0,57% (w porównaniu 
do –0,29% w okresie historycznym). 
Zestawiając ze sobą pierwszy rok hi-
storyczny z ostatnim prognozowanym 
redukcja wyniesie 24% (z 93 552 do 
71 072 osób). Podczas rozpatrywania 
sytuacji ludności w wieku produkcyj-
nym dostrzegalne jest odwrócenie 
tendencji wzrostowej już w pierwszym 
roku predykcji. Szacuje się, że spadek 
liczby osób omawianej kategorii w tym 
roku wyniesie 0,5% i będzie kontynu-

owany w kolejnych latach. Porównując pierwszy i końcowy rok prognozy, spadek 
liczebności rozpatrywanej grupy osób wyniesie 27,2%. W odniesieniu do ludności 
w wieku nieprodukcyjnym, sytuacja kształtowała się początkowo całkiem odmiennie. 
Spadek zaobserwowany w okresie historycznym zostanie przerwany w latach  
2013–2024. Trendy kształtujące liczbę osób w wieku produkcyjnym i nieprodukcyj-
nym bezpośrednio implikują zachowanie wskaźnika obciążenia ekonomicznego. Naj-
niższe jego wartości przypadają na lata 2003–2020 (poniżej 70 osób w wieku niepro-
dukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym). Prognozuje się, że w 2025 roku na 
100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie już 41 osób w wieku powyżej 
60/65 oraz 34 osoby do 18. roku życia. W ostatnim roku prognozy obciążenie eko-
nomiczne nie zmieni się znacząco, ale istotnie zmieni się relacja między poszcze-
gólnymi grupami (50 osób w wieku poprodukcyjnym oraz 25 osób w wieku przed-
produkcyjnym).  

 

                                                   
50 Wstępną charakterystykę powiatu lubartowskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Na rysunku 3.66. można dostrzec występowanie odmiennych tendencji 
w przypadku ludności w wieku mobilnym oraz ludności w wieku niemobilnym na 
obszarze powiatu lubartowskiego. Malejąca liczebność populacji w wieku mobilnym 

(największą dynamikę spadku szacuje 
się na początkowe lata predykcji) 
przekłada się również na spadek udzia-
łu omawianej kategorii wobec ogólnej 
liczby ludzi w wieku produkcyjnym. 
Odwrotne tendencje kształtują liczbę 
osób w wieku niemobilnym. Przewidu-
je się, że w 2046 roku nastąpi zmiana 
dotychczasowej relacji i w ostatnim 
roku prognozy na 100 osób w wieku 
mobilnym przypadać będą 102 osoby 
w wieku niemobilnym. Analizując 
łącznie liczebność populacji w wieku 

aktywności zawodowej prognozuje się, że w 2025 roku wielkość tej populacji wynie-
sie 48 082 osób (co stanowi 57,4% ludności ogółem). Szacuje się, że w ostatnim roku 
prognozy w porównaniu do 2025 roku liczebność ta zmniejszy się o 7514 osoby 
i stanowić będzie 57,1% ludności ogółem. Przewiduje się ponadto, że relacja ta ule-
gnie znacznej redukcji (z 62,3% w 2009 roku).  

W powiecie lubartowskim liczba kobiet i mężczyzn w wieku mobilnym na prze-
strzeni lat historycznych utrzymywała się na relatywnie stabilnym poziomie 
(z niewielkimi fluktuacjami). Dla okresu predykcji 2010–2050 przewiduje się jednak 

konsekwentny spadek liczebności w da-
nej grupie wiekowej (odpowiednio od 
18 360 do 10 457 mężczyzn oraz od 
16 927 do 9 652 kobiet). Dynamika 
opisywanych zmian największego tem-
pa nabierze w latach 2019–2037 (roczne 
ubytki liczby osób przekraczające 1,5%, 
przy czym największy spadek przypad-
nie na rok 2028, czyli o 2,44% w przy-
padku mężczyzn i 2,48% w przypadku 
kobiet). Rozpatrując strukturę płci moż-
na wskazać niewielką przewagę męż-
czyzn w omawianej kategorii. W roku 
2009 stanowili oni 52,1% ogólnej licz-

by osób w wieku mobilnym. Przewiduje się, że nadwyżka ta będzie podlegać stop-
niowej redukcji do lat 2026–2028 (51,8%). Od tego momentu liczba mężczyzn 
względem kobiet będzie ponownie wzrastać, ostatecznie stabilizując się na poziomie 
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52% w ostatnich latach. Malejąca liczba osób w wieku mobilnym przekłada się jed-
nocześnie na spadek udziału tej zbiorowości w ogólnej liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym (z 69,15% w 1995 roku, poprzez 63,4% w 2009 roku, do 49,6% 
w 2050 roku).  

W latach 1995–2009 ludność w wieku powyżej 45 lat stanowiła przeciętnie 
około 34,6% ogólnej liczby ludności w wieku produkcyjnym na obszarze powiatu 
lubartowskiego. Przewiduje się, że relacja ta w okresie prognozy ulegnie zwiększe-

niu z 36,6% w 2010 roku do 39,8% 
w 2025 roku oraz 50,4% w ostatnim 
roku predykcji. Przewiduje się, że 
początkowe lata predykcji przyniosą 
redukcję liczebności osób w wieku 
niemobilnym z 11 335 w 2010 roku 
do 10 671 w 2023 roku w przypadku 
mężczyzn oraz z 9072 w 2010 roku do 
8014 w 2020 roku dla populacji ko-
biet. Liczba mężczyzn w wieku 45–64 
lata będzie następnie wykazywać 
trend rosnący, który utrzyma się do 
2040 roku. Krótszy okres wzrostu 
wystąpi w przypadku kobiet w wieku 

45–59 lat – do 2032 roku. Ostatnie lata prognozy przyniosą ponowny spadek wiel-
kości populacji osób w wieku niemobilnym. W omawianej kategorii wiekowej zde-
cydowaną większość stanowią mężczyźni (średnio 56,4% w całym analizowanym 
okresie).  

Ogólna liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym na terenie powiatu lubartow-
skiego podlega trendowi malejącemu (z wyjątkiem lat 2013–2024). W okresie histo-

rycznym wykazywał się on szczegól-
nie silną dynamiką zmian (około –2% 
rocznie w latach 1999–2004). Szacuje 
się, że w okresie 2013–2024 zostanie 
zaobserwowane odwrócenie trendu 
i zwiększenie liczby osób do 35 750 
(wzrost o 2316 osób). Zgodnie z pro-
gnozą kolejne lata będą charakteryzo-
wały się systematycznym spadkiem 
liczby osób w wieku nieprodukcyjnym 
z przeciętną roczną dynamiką zmian 
rzędu –0,6%. W związku z tym dla 
roku 2050 zakłada się, że omawiana 
zbiorowość wyniesie 30 504 osoby 
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(w tym 12 687 mężczyzn). W przedziale czasowym objętym predykcją szacuje się 
odwrócenie tendencji kształtującej odsetek ludności w wieku nieprodukcyjnym 
względem ogólnej liczby ludności. Chociaż początkowo zmalał on z 45,3% 
w 1995 roku do 37,7% w 2009 roku, to w okresie prognozowanym stosunek ten bę-
dzie podlegał systematycznemu umocnieniu. Ostatecznie w 2050 roku ludność w wie-
ku nieprodukcyjnym stanowić będzie 42,9% ludności ogółem. 

Zgodnie z prognozą wykonaną dla powiatu lubartowskiego, przewiduje się, że 
w omawianej jednostce terytorialnej wystąpi mniejsze obciążenie ekonomiczne ludno-
ści niż przeciętnie w województwie. W końcowych latach prognozy wartość indykato-
ra nie przekroczy 75 osób w wieku nieprodukcyjnym przypadających na 100 osób 
w wieku produkcyjnym (przewiduje się, że w województwie wskaźnik sięgnie 
79 osób). Zestawiając ze sobą startowy oraz końcowy rok prognozy pod względem 
liczby ludności w wieku produkcyjnym, przewiduje się redukcję tej liczebności 
o 27%. W przypadku osób w wieku nieprodukcyjnym ubytek w analogicznym okresie 
wyniesie jedynie 9% (wartości dla całego województwa wynoszą odpowiednio 29,2% 
oraz 5,2%). Ponadto coraz większą część wśród ludności w wieku produkcyjnym będą 
stanowić osoby powyżej 45. roku życia (z 36,6% w 2010 roku do 50,5% 
w 2050 roku). 

3.12. Powiat lubelski51  

Powiat lubelski jest drugim pod względem liczby ludności powiatem 
w województwie lubelskim. W 2009 roku wyniosła ona 144 383 osoby, co stanowi 
6,7% całkowitej liczby osób w województwie. Obszary miejskie zamieszkuje bardzo 
niewielki odsetek (8,5%), co jest sytuacją dość nietypową na tle innych powiatów 
należących do województwa lubelskiego – niższy stosunek zarejestrowano tylko 
w powiecie chełmskim (5,7%). Pod względem terytorialnym obszary wiejskie stano-
wią 98,2% całkowitej powierzchni (1680 km2). Gęstość zaludnienia na wsiach wynosi 
80 osób na km2 i jest największa w całym województwie (w miastach 407 osób). 

Zgodnie z prognozą przedstawioną na rysunku 3.70., największy poziom ludności 
w powiecie lubelskim przypada na rok 2014 (145 174 osoby). Zarazem jest to punkt 
zwrotny wieńczący trwający od początku analizy historycznej trend wzrostowy (przy-
rost o 10 942 osoby). Przewiduje się, że do końca predykcji ogólna liczba osób zosta-
nie zredukowana do 120 698 (o 10% mniej niż w 1995 roku). 

                                                   
51 Wstępną charakterystykę powiatu lubelskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Liczba osób w wieku nieprodukcyjnym przypadająca na liczbę osób w wieku pro-
dukcyjnym w okresie historycznym podlegała systematycznej redukcji. Przy przelicze-

niu na 100 osób uzyskuje się wskaźnik 
obciążenia ekonomicznego, który w tym 
czasie zmalał z 83 osób do 60 osób 
w 2009 roku. Przewiduje się, że obcią-
żenie ekonomiczne będzie od roku 2013 
wzrastać, ze względu na przybywanie 
osób w wieku poprodukcyjnym z jedno-
czesnym ubywaniem liczby osób w wie-
ku przedprodukcyjnym (główny czynnik 
determinujący spadek liczby osób 
w wieku produkcyjnym). Powyższa 
tendencja ulegnie ustabilizowaniu od 
2024 roku na poziomie 73 osób i zosta-

nie w przybliżeniu utrzymana do końca predykcji (71 osób w roku 2050). 
Przedstawione na rysunku 3.71. zależności w powiecie lubelskim wskazują na 

ryzyko spadku mobilności ludności w perspektywie 40 lat predykcji. Szacuje się, 
że liczba osób w wieku 18–44 osiągnie maksimum w roku 2013 (58 936 osoby). Na-

stępnie konsekwentnie będzie podlegać 
redukcji, aż do poziomu 36 379 osób 
w roku 2050. Największa dynamika 
zmian przewidywana jest na lata  
2028–2030 (ponad 2-procentowe rocz-
ne ubytki), po czym spadki będą coraz 
mniej gwałtowne, rzędu 0,7% 
w końcowym etapie prognozy. Jedno-
cześnie niemobilną grupę wiekową 
znamionują naprzemienne trendy. Po 
znacznym okresie wzrostowym w la-
tach 1995–2009 (z 23 270 osób do 
31 905 osób, czyli przyrost o 37%), 

prognozuje się redukcję liczebności w rozpatrywanej kategorii wiekowej do 
29 676 osób w 2020 roku. Ostatecznie prognozowane przyrosty w kolejnych latach 
doprowadzą do ukształtowania się liczby ludności w wieku niemobilnym na maksy-
malnym poziomie wynoszącym 34 894 osoby w roku 2039. Ostatni okres predykcji 
wiąże się z marginalnymi zmianami, a liczba osób w 2050 roku wyniesie 34 005. 
Odsetek ludności w wieku produkcyjnym względem ogólnej liczby ludności wynosił 
przeciętnie 59%. Historyczny interwał czasowy został zapoczątkowany proporcją 
wynoszącą 54,55%. Szacuje się, że maksimum zostanie ustanowione w 2011 roku 

 
Rys. 3.70. Liczba ludności według grup wieku 
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(62,54%), po czym nastąpi okres powolnej redukcji odsetka i ostatecznie stabilizacji 
na poziomie około 58%. 

Na terenie powiatu lubelskiego przewiduje się tendencję do wyrównywania li-
czebności kobiet i mężczyzn w mobilnej kategorii wiekowej. Na początku okresu 
historycznego mężczyźni stanowili grupę przeważającą (52,7% w 1995 roku), jednak 

szacuje się, że w miarę upływu lat 
dysproporcje te będą zanikać i dany 
rozkład procentowy już od roku 2015 
ukształtuje się na poziomie oko-
ło 50,7%. Związane jest to przede 
wszystkim z większą skalą redukcji 
liczebności populacji męskiej (o 30% 
porównując pierwszy rok historyczny 
z ostatnim prognozowanym). W tym 
samym czasie liczba kobiet zmalała 
jedynie o 24%. Przy rozpatrywaniu 
udziału ludności w wieku mobilnym 
względem ludności w wieku produk-
cyjnym dostrzegalny jest trend spad-

kowy, w obrębie którego doszło do tymczasowej zmiany tendencji (w latach 
2006–2017 – przyrost o 1 p.p.). Ostatecznie predykcja zakłada dla roku 2050 pro-
porcję wynoszącą 51,7%, czyli mniej o niemal 17 p.p. względem pierwszego roku 
historycznego. 

Rysunek 3.73. przedstawia liczbę ludności w wieku niemobilnym w podziale na 
płeć w powiecie lubelskim. W pierwszym roku historycznym ogólna liczba osób bę-

dących w wieku niemobilnym wynosi-
ła 23 270, w tym 12 960 mężczyzn 
(55,7%). W kolejnych latach nie do-
szło do znaczących zmian w strukturze 
płci i w roku 2009 mężczyźni stanowili 
55,43% z 31 905 ogólnej liczby osób. 
Przewiduje się, że w kolejnych latach 
stosunek ten ulegnie zwiększeniu (do 
58,66% w roku 2020). Następne 10 lat 
związane będzie ze spadkiem rozpa-
trywanej wartości o 1 p.p., po czym 
powróci trend wzrostowy prowadzący 
w końcowym etapie predykcji do po-
ziomu około 59,25%. Analizując 

udział ludności w wieku niemobilnym względem ludności w wieku produkcyjnym, 
można zauważyć odwrotną tendencję niż w przypadku opisywanego udziału męż-
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czyzn. Lata historyczne to okres umacniania rozpatrywanej proporcji (z 31,78% 
w 1995 roku do 35,42% w 2009 roku). Założenia predykcji wykazują, iż wzrost ten 
zostanie zniwelowany do poziomu 34,24% przypadającego na rok 2017, po czym do 
końca prognozy systematycznie będzie postępować zwiększanie udziału (do 48,31% 
w 2050 roku).  

W powiecie lubelskim mężczyźni stanowią zdecydowaną mniejszość wśród lud-
ności w wieku nieprodukcyjnym (przeciętnie 42,87%). Przewiduje się, że 
w pierwszym roku prognozowanym ich liczba wyniesie 22 985, co stanowi 42,43% 

ogólnej liczby ludności w wieku nie-
produkcyjnym, a w kolejnych latach 
będzie wzrastać, osiągając w roku 2025 
poziom 25 817. Na koniec predykcji 
zakłada się liczbę 21 157 mężczyzn 
(42% ogólnej liczby ludności w wieku 
nieprodukcyjnym). Rozpatrując liczeb-
ność omawianej kategorii na tle ogólnej 
liczby ludności można dostrzec wystę-
powanie trendu spadkowego na prze-
strzeni lat historycznych (z 45,5% 
w 1995 roku do 37,5% w 2009 roku). 
Szacuje się, że następnie dojdzie do 
aprecjacji omawianej relacji do 42,25% 

w 2026 roku). Kolejne lata, zgodnie z założeniami predykcji, cechować się będą umiar-
kowanymi zmianami rocznymi, przez co trend spadkowy spowoduje redukcję udziału 
jedynie do 41,7% (2050 roku). 

W powiecie lubelskim przewidywana liczba osób w wieku produkcyjnym przy-
padająca na ostatni rok prognozowany będzie na zbliżonym poziomie jak 
w pierwszym roku historycznym (73 228 osoby w roku 1995 wobec 70 384 osób 
w 2050 roku). Jednak analizując tylko lata objęte predykcją, redukcja wyniesie 22%. 
Jest to wartość wyraźnie mniejsza niż w przypadku całego województwa (29,2%). 
Determinuje to kształtowanie się wskaźnika obciążenia ekonomicznego, który 
w ostatnich latach prognozy ukształtuje się na poziomie około 72 osób (o 7 mniej niż 
wynosi w tym czasie wartość dla całego województwa). Szacuje się również, iż struk-
tura osób w wieku produkcyjnym będzie zawierać coraz więcej osób w wieku niemo-
bilnym (31,8% w 1995 roku, 35,4% w 2010 roku oraz 48,3% w 2050 roku). 

 
Rys. 3.74. Liczba ludności w wieku  

nieprodukcyjnym w podziale na płeć  
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3.13. Powiat miasta Lublin52 

Powiat miasto Lublin skupia w swych granicach największą liczbę osób spośród 
całego województwa lubelskiego (349 440 osób stanowiących 16,2% ogólnej liczby 
ludności). Tak duża liczba mieszkańców determinuje znaczną gęstość zaludnienia, 
która wynosi 2377 osób na km2 i jest największa spośród wszystkich powiatów. Jest to 
również największe miasto na prawach powiatu w omawianym województwie, zajmu-
jące obszar 147 km2.  

W horyzoncie prognozy przewiduje się znaczne zwiększenie wskaźnika obciążenia 
ekonomicznego na terenie powiatu miasta Lublin. W 2010 roku na 100 osób w wieku 
produkcyjnym przypadać będą 52 osoby w wieku nieprodukcyjnym, a do roku 2026 

wartość tego miernika gwałtownie 
wzrośnie, osiągając poziom 80 osób. Na 
przestrzeni kolejnych lat objętych pre-
dykcją dynamika zmian będzie słabsza, 
bowiem w 2050 roku wskaźnik ten 
będzie się równał 85 osób. Tak inten-
sywny wzrost obciążenia ekonomicz-
nego bezpośrednio determinowany jest 
przez spadek liczby ludności w wieku 
produkcyjnym przy niewielkich zmia-
nach liczby ludności w wieku niepro-
dukcyjnym. W pierwszym wypadku 
redukcja między początkowym a koń-

cowym rokiem prognozy sięgnęła 33,63%, podczas gdy liczebność nieprodukcyjnej 
kategorii wiekowej w analogicznym okresie uległa zwiększeniu o 7,7%. Dla porównania 
ogólna liczba ludności w tym czasie, zgodnie z wynikami predykcji, zmaleje o 19,4% 
(z 347 944 do 280 469 osób). 

Ogólna liczba ludności w wieku produkcyjnym na terenie powiatu miasta Lublin 
odznacza się występowaniem tendencji malejącej w horyzoncie prognozy (zob. rysunek 
3.76., s. 180). Po krótkotrwałym wzroście liczebności w latach 1995–2004 (z 221 622 
osób do 238 952 osób) ilość osób w wieku produkcyjnym będzie systematycznie spadać 
(do 228 257 w 2010 roku, 184 034 w 2025 roku oraz 151 484 w 2050 roku). 

                                                   
52 Wstępną charakterystykę powiatu miasta Lublin opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Porównując ze sobą początkowy i końcowy rok prognozy, oczekuje się wystąpienia 
redukcji liczby ludności w wieku produkcyjnym o 33,6%. Przeciętna roczna dynamika 

spadku w całym analizowanym okre-
sie oscyluje wokół 0,7%, a największe 
tempo redukcji przewiduje się na 
okres 2010–2025 (powyżej 1%). Na 
tle całkowitej liczby ludności odsetek 
liczby osób w wieku produkcyjnym 
kształtuje się w analogiczny sposób. 
Najpierw ulegnie wzrostowi o niecałe 
5 p.p. (z 62,51% w 1995 roku do 
67,13% w 2005 roku), a następnie 
prognozuje się szybki spadek tej relacji 
do 2025 roku (55,79%). W dalszych 
latach predykcji nie dojdzie już do 

większych wahań i w ostatnim okresie wymieniony wskaźnik ustabilizuje się na po-
ziomie około 54%. 

Udział ludności w wieku mobilnym względem ludności w wieku produkcyjnym 
na obszarze Lublina będzie podlegał stopniowej redukcji. Między pierwszym 
a ostatnim rokiem historycznym deprecjacja udziału sięga 4 p.p. Na przestrzeni pierw-

szych dziesięciu lat prognozy relacja ta 
będzie utrzymywać się na stabilnym 
poziomie około 64%, jednak później 
dojdzie do znacznego zmniejszenia 
odsetka osób w wieku mobilnym 
(50,26% w 2050 roku). Udział męż-
czyzn w opisywanej kategorii wiekowej 
przeciętnie wynosi około 49%. Wzglę-
dem roku 1995 przewiduje się niewiel-
kie zwiększenie udziału z 47,5% do 
49,5% w roku 2050. Zatem liczba ko-
biet w wieku mobilnym zostanie zredu-
kowana w większym stopniu na prze-

strzeni całego analizowanego okresu (o 51,7% wobec 47,5% w przypadku mężczyzn). 
W liczbach bezwzględnych oznacza to ubytek liczby kobiet z 79 543 w 1995 do 
38 426 w 2050 roku. 

Lublin charakteryzuje się znaczną zmiennością pod względem struktury płci 
pośród ludności w wieku niemobilnym (zob. rysunek 3.78., s. 181). Na przestrzeni 
lat historycznych mężczyźni stanowili coraz mniejszą część ogólnej liczby lud-
ności w wieku niemobilnym (spadek z 51% w 1995 roku do 48,8% w 2003 roku). 
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Następnie dana relacja zaczęła ponownie ulegać zwiększeniu i szacuje się, że 
w roku 2010 znowu przekroczy 51%. W horyzoncie predykcji umocnienie to będzie 
kontynuowane do około 54% w 2040 roku, po czym ustabilizuje się na tym poziomie 

(54,3% w 2050 roku). Zjawisko to 
determinowane jest w głównej mierze 
malejącą liczbą kobiet. W okresie ob-
jętym predykcją przewiduje się ubytek 
o 14,4% (z 40 258 kobiet do 34 456), 
podczas gdy w analogicznym okresie 
liczebność mężczyzn spadnie jedynie 
o 2,66% (z 42 012 do 40 893). Mniej-
szym wahaniu podlega udział ludności 
w wieku niemobilnym względem lud-
ności w wieku produkcyjnym. Zasadni-
czą cechą tej kategorii liczbowej jest 
trend wzrostowy, jednak można wy-

różnić w nim okres spadkowy. Początkowo udział ten wzrósł z 31,66% w 1995 roku 
do 36,1% w 2005 roku, jednak szacuje się, że zapoczątkowana wtedy tendencja male-
jąca utrzyma się do 2016 roku (35,5%). Prognoza zakłada, że moment ten będzie 
punktem wyjścia do bardziej znaczących przyrostów (49,74% w 2050 roku). 

Ludność w wieku nieprodukcyjnym w Lublinie na początku analizy historycz-
nej stanowiła 37,5% łącznej liczby ludności. Kolejne lata związane były ze zmniej-
szeniem tego udziału do minimalnego poziomu 32,8% w 2005 roku. Następnie tenden-

cja uległa odwróceniu i przewiduje się, 
że będzie kontynuowana w całym hory-
zoncie prognozy. Największą dynami-
kę zjawiska przewiduje się na lata 
2008–2025, kiedy to udział zwiększy 
się o 11 p.p. W dalszym okresie pre-
dykcji zakłada się ustabilizowanie 
sytuacji i aprecjację rozpatrywanego 
stosunku w przeciągu 25 lat o niecałe 
2 p.p. (do poziomu 46% w latach 
2046–2050). Wśród ludności w wieku 
nieprodukcyjnym większość stanowią 
kobiety (przeciętnie 59,8%), a wraz 
z upływem lat ich liczebność wzglę-

dem mężczyzn systematycznie rośnie. Zestawiając ze sobą pierwszy rok historyczny 
oraz ostatni prognozowany, ubytek liczby mężczyzn wynosi 13,2% (z 58 122 do 
50 440). W tym samym przedziale czasowym liczba kobiet wzrosła o 4,8% 
(z 74 808 do 78 545). Należy jednak zauważyć, iż zmiany w przypadku porównania 
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początkowego oraz końcowego roku predykcji są marginalne i na przestrzeni lat 
objętych prognozowaniem zmiany liczebności były niewielkie. 

Szacuje się, iż problem starzenia się społeczeństwa będzie dotykać powiatowe miasto 
Lublin w większym stopniu niż województwo lubelskie ogółem. Świadczą o tym wysokie 
wartości wskaźnika obciążenia ekonomicznego przewidywane dla końcowych 25 lat pre-
dykcji (w 2026 roku osiągnie on wartość 80 osób w wieku nieprodukcyjnym przypadają-
cych na 100 osób w wieku produkcyjnym oraz wzrośnie do 85 osób w 2050 roku). Wpływa 
na to prognozowany przyrost liczby osób w wieku nieprodukcyjnym w horyzoncie predyk-
cji o 7,7% (w całym województwie w analogicznym przedziale czasowym przewiduje się 
spadek o 5,2%). Powiat miasta Lublin korzystniej jednak wypada na tle województwa pod 
względem liczby osób w wieku mobilnym. Odsetek osób w wieku niemobilnym w roku 
2050 szacuje się na 49,74%, co jest wynikiem lepszym o ponad 1 p.p. niż w województwie. 

3.14. Powiat łęczyński53 

Powiat łęczyński zamieszkuje niewielka liczba osób, zaledwie 57 164 osoby 
w 2009 roku, co stanowi 2,6% ilości osób skupionych na terenie całego wojewódz-
twa lubelskiego. Na tereny miejskie przypada 36,6% tej liczby, czyli 20 944 oso-
by. Ponieważ ludność ta zamieszkuje niewielki obszar 19 km2, gęstość zaludnienia 
jest bardzo wysoka – 1102 osoby na km2. Obszary wiejskie zajmują 97% całkowi-
tej powierzchni powiatu, a gęstość zaludnienia wynosi tam 59 osób na km2.  

Obciążenie ekonomiczne ludności 
na terenie powiatu łęczyńskiego w okre-
sie analizy historycznej uległo znacznemu 
obniżeniu (z 85 osób w 1995 roku do 49 
w 2009 roku). Wynikało to ze wzrostu 
liczby ludności w wieku produkcyjnym 
(z 30 891 osób do 38 242 osób) oraz 
jednoczesnego spadku liczby ludzi 
w wieku nieprodukcyjnym (z 26 136 do 
18 922). Szacuje się, że przytoczony 
wskaźnik w przedziale czasowym obję-
tym predykcją nieznacznie wzrośnie do 
poziomu 58 osób (2025 rok), po czym 

ustabilizuje się i w końcowym etapie prognozy będzie wynosić 55 osób. Warto zwrócić 
uwagę na zmianę proporcji liczby ludności w wieku przedprodukcyjnym oraz poprodukcyj-
nym. Przewiduje się, że w początkowym roku prognozy osoby należące do poprodukcyjnej 
kategorii wiekowej będą stanowić 38,18% ludności w wieku nieprodukcyjnym, jednak 
w miarę upływu lat relacja ta ulegnie zwiększeniu (do 59,26% w roku 2050). 
                                                   
53 Wstępną charakterystykę powiatu łęczyńskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Szacuje się, że w całym okresie objętym predykcją liczba osób w wieku produkcyj-
nym na terenie powiatu łęczyńskiego będzie podlegać systematycznej redukcji. 
Z maksymalnego poziomu przypadającego na rok 2009 (38 242 osoby) do roku 2050 

omawiana liczebność zmaleje o 21,9% 
(do 29 867 osób). Wyniki predykcji 
wskazują także na tendencję do zmiany 
proporcji liczby osób w wieku mobilnym 
względem liczby osób w wieku niemo-
bilnym. W początkowych latach badania 
mobilna kategoria wiekowa stanowiła 
zdecydowaną większość w ogólnej licz-
bie ludności w wieku produkcyjnym 
(przeciętnie 68,67% na przestrzeni lat 
historycznych). Przewiduje się jednak 
konsekwentną minimalizację dyspropor-
cji między rozpatrywanymi kategoriami 

aż do roku 2035, kiedy to po raz pierwszy liczba osób w wieku niemobilnym będzie sta-
nowić większość (50,04%). Kolejne lata związane będą z pogłębianiem różnicy i w roku 
2050 odsetek liczby ludności w wieku niemoblinym wyniesie 53%. Biorąc pod uwagę 
udział ludności w wieku produkcyjnym względem ogólnej liczby ludności, widoczny jest 
umiarkowany trend wzrostowy. Najbardziej dynamiczny przyrost nastąpił w latach  
1995–2009 (z 54,17% do 66,9%). Następnie przewiduje się niewielką redukcję udziału 
i ostatecznie stabilizację na poziomie około 64,5% w horyzoncie prognozy. 

Ludność w wieku mobilnym na obszarze powiatu łęczyńskiego charakteryzuje się 
stopniowym zwiększaniem udziału mężczyzn względem kobiet (zob. rysunek 3.82.). 

Chociaż początek badanego okresu 
cechuje równomierny rozkład struktury 
płci, to jednak na koniec predykcji 
przewiduje się udział mężczyzn na 
poziomie 52,35%. Determinowane jest 
to szybszym ubytkiem kobiet z mobil-
nego przedziału wiekowego o 42,9% na 
przestrzeni lat objętych prognozą, czyli 
z 11 671 osób do 6669. Dla porównania 
w analogicznym okresie liczebność 
mężczyzn spadła o 40,8% (z 12 387 
w 2010 roku do 7327 w 2050 roku). 
Ponadto wpływ ludności w wieku mo-
bilnym na ludność w wieku produkcyj-

nym będzie coraz mniejszy. Udział ten od pierwszego roku historycznego do 2009 roku 
został zredukowany z 74,94% do 63,56%. Przewiduje się systematyczną kontynuację 
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tej tendencji w okresie objętym predykcją (w 2050 roku 48,86% osób w wieku pro-
dukcyjnym będą stanowiły osoby w wieku 18–45 lat). 

Niemobilny przedział wiekowy w powiecie łęczyńskim charakteryzuje nadwyżka 
mężczyzn (przeciętnie stanowią około 54,7% ogólnej liczby ludności w wieku niemo-
bilnym). Liczebność kobiet i mężczyzn w rozpatrywanej kategorii najbardziej znaczą-

co wzrosła w latach 1995–2008 (od-
powiednio o 84,70% oraz 71,70%). 
Szacuje się, że w perspektywie dal-
szych lat prognozy nie dojdzie do 
większych fluktuacji omawianej kate-
gorii. Ostatecznie dla roku 2050 zakła-
da się liczebność mężczyzn na pozio-
mie 8823 oraz kobiet na poziomie 
7048. Silnej i stabilnej tendencji wzro-
stowej podlega udział ludności w wieku 
niemobilnym wobec ludności w wieku 
produkcyjnym. W całym analizowanym 
przedziale czasowym udział ten będzie 
coraz większy. W 1995 roku odnoto-

wano stosunek równy 25,06%, a w roku 2009 było to już 36,44%. Wzrost rozpatrywanej 
relacji, zgodnie z wynikami predykcji, będzie kontynuowany również w okresie pro-
gnozy. Szacuje się, że w 2035 roku liczba ludności w wieku niemobilnym przekroczy 
połowę ludności w wieku produkcyjnym (zgodnie z przewidywaniami będzie stano-
wić 53,14% w 2050 roku). 

Pomimo znacznego spadku liczby osób w wieku nieprodukcyjnym na przestrzeni 
lat historycznych w powiecie łęczyńskim nie przewiduje się podobnej tendencji w latach 
kolejnych. Chociaż redukcja między rokiem 1995 a 2009 wyniosła 27,6%, to prognoza 
wskazuje, że w latach 2012–2024 dojdzie do przyrostu liczby ludności w wieku niepro-

dukcyjnym z 18 770 osób do 19 899 
osób. Dla końcowego okresu predykcji 
szacuje się umiarkowany spadek li-
czebności, w przeciętnym tempie 
0,75% rocznie, co przełoży się na 
16 406 osoby w wieku nieprodukcyj-
nym w roku 2050. Rozpatrując oma-
wianą kategorię z podziałem na kobiety 
i mężczyzn, można dostrzec wyraźną 
przewagę kobiet (średnio 57,94%). 
W roku 1995 kobiet było więcej o 1706 
niż mężczyzn, a w miarę upływu lat 
dysproporcja pogłębiła się do 3335 
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kobiet (2050 rok). Ludność w wieku nieprodukcyjnym przeciętnie stanowi 36% ogólnej 
liczby ludności, przy czym największy odsetek zarejestrowano w roku 1995 (45,83%), 
a minimum przypada na rok 2011 (32,97%). Szacuje się, iż prognoza zakończy się na 
poziomie 35,45%. 

Powiat łęczyński wyróżnia się spośród pozostałych powiatów województwa lu-
belskiego niskimi wartościami wskaźnika obciążenia ekonomicznego. Szacuje się, że 
w przedziale czasowym objętym prognozą przeciętna liczba osób w wieku nieproduk-
cyjnym przypadająca na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie wynosić 55. Dla 
porównania, w województwie średnia wartość tego wskaźnika w analogicznym okre-
sie przewidywana jest na 73 osoby. Wiąże się to z prognozowanym spadkiem liczby 
osób w wieku nieprodukcyjnym (z 18 806 osób w 2010 roku do 16 406 osób 
w 2050 roku, czyli o12,76%). Proces starzenia społeczeństwa dostrzegalny jest wśród 
osób w wieku niemobilnym, bowiem ich liczebność na przestrzeni wszystkich anali-
zowanych lat wzrasta o 105% (w województwie jedynie o 23%). 

3.15. Powiat łukowski54 

Powiat łukowski jest jednym z większych powiatów w województwie lubelskim, 
zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności. Zajmuje on powierzchnię 
stanowiącą 5,5% całego obszaru całego województwa (1394 km2). Spośród tej wiel-
kości 45 km2 przypada na tereny miejskie (czyli 3,2%). Na takim obszarze zgroma-
dzone jest 30,7% całkowitej liczby ludności powiatu łukowskiego (33 173 osoby). 
Gęstość zaludnienia wynosi 737 osób na km2, a na terenach wiejskich 55 osób. 

Rozpatrując ogólną liczbę ludności w powiecie łukowskim, można zauważyć wystę-
powanie stabilnego trendu malejącego (z 111 136 osób w 1995 roku przez 107 366 osób 
w 2010 roku do 85 951 osób w 2050 roku). Biorąc pod uwagę wskaźnik obciążenia ekono-

micznego można stwierdzić, że w po-
czątkowym okresie prognozy jego war-
tość będzie najmniejsza (w 2010 roku na 
100 osób w wieku produkcyjnym przy-
padają 64 osoby w wieku nieprodukcyj-
nym). Szacuje się, że wynik ten w niedłu-
gim czasie ulegnie pogorszeniu (do 80 
w 2024 roku), a następnie ustabilizuje się 
na tym poziomie do końca okresu pre-
dykcji. Takie kształtowanie się omawia-
nego wskaźnika (spadek w okresie histo-
rycznym z 90 osób do 65) wiąże się 
z przechodzeniem znacznej liczby mło-

                                                   
54 Wstępną charakterystykę powiatu łukowskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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dych osób z wieku przedprodukcyjnego w wiek produkcyjny. Następnie proces ulega od-
wróceniu i coraz więcej osób trafia do poprodukcyjnej kategorii wiekowej (w 1995 roku 
osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 31,4% ogólnej liczby osób w wieku nieproduk-
cyjnym, a dla końcowego roku predykcji zakłada się udział w wysokości 64,12%). 

Rysunek 3.86. przedstawia liczbę ludności w wieku produkcyjnym na terenie 
powiatu łukowskiego. Prognozuje się, że ogólna liczebność w ramach omawianej 

kategorii na przestrzeni wszystkich 
rozpatrywanych lat zostanie zreduko-
wana z 58 645 osób w 1995 roku do 
47 934 osób w roku 2050. Oznacza to 
spadek o 18,26%, a przy porównaniu 
roku początkowego i końcowego pro-
gnozy ubytek sięga 26,66%. Rozpatru-
jąc kategorię osób w wieku 18–45 lat 
w horyzoncie prognozy, dostrzegalna 
jest tendencja do wyrównania liczeb-
ności osób w wieku mobilnym i nie-
mobilnym. Odsetek ludności w wieku 
produkcyjnym wobec całkowitej liczby 

ludności znacząco wzrósł na przestrzeni lat 1995–2009 (z 52,77% do 60,77%). Jed-
nakże przewiduje się, że wzrost ten nie będzie długotrwały i do roku 2025 zostanie 
w znacznym stopniu zniwelowany (do 55,48%). Dla dalszych lat predykcji szacuje się 
utrzymanie tego poziomu bez większych fluktuacji (55,77% w 2050 roku). 

Powiat łukowski charakteryzuje się malejącym udziałem ludności w wieku mobil-
nym względem ludności w wieku produkcyjnym. W roku 1995 stosunek ten wynosił 

69,59% i w okresie historycznym został 
zredukowany jeszcze o 5 p.p. W ciągu 
pierwszych 10 lat predykcji przewiduje 
się utrzymanie poziomu około 65%, 
jednak od 2020 roku wyniki prognoz 
wskazują na występowanie znacznego 
spadku danej relacji (do 50,96% 
w 2050 roku). Na liczebność analizo-
wanej kategorii wiekowej w większym 
stopniu wpływają mężczyźni, bowiem 
przeciętnie stanowią 52,6% ogólnej 
liczby ludności w wieku 18–45. Pro-
gnozuje się jednak systematyczny spa-
dek, zarówno liczby mężczyzn, jak 

i kobiet w latach 2010–2050. Redukcja ta w obu przypadkach będzie miała zbliżoną 
skalę (o około 42,5%). W przypadku męskiej części populacji w liczbach bezwzględ-
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nych oznacza to spadek z 22 252 do 12 844 osób. Liczba kobiet w analogicznym okresie 
zmniejszy się z 20 135 do 11 585. Prognozuje się, że dynamika omawianych tendencji 
największą wartość przyjmie w latach 2019–2036 (roczne spadki przekraczające 1,5%). 

Powiat łukowski cechuje większa liczba mężczyzn w wieku niemobilnym niż ko-
biet (przeciętnie o około 3730 osób). W okresie historycznym jednak dysproporcje 

były mniejsze. Pogłębianie różnicy 
zostało zapoczątkowane w 2007 roku 
(o 2279 więcej mężczyzn niż kobiet) 
i przewiduje się, że w kolejnych latach 
rozpiętość między obiema grupami 
będzie systematycznie wzrastać. Na 
koniec predykcji przewaga będzie wy-
nosić 4298 osób, co w ujęciu względ-
nym oznacza udział 59,14%. Zestawia-
jąc ze sobą pierwszy rok historyczny 
oraz ostatni prognozowany, przyrost 
liczby mężczyzn sięga niemal 40% 
(czyli o 3952 osoby), a w przypadku 
kobiet w analogicznym okresie przy-

rost wynosi jedynie 21,8% (o 1718 osób). Założenia predykcji wskazują, że ludność 
w wieku niemobilnym w coraz większym stopniu będzie wpływać na kształtowanie 
się ogólnej liczby osób w wieku produkcyjnym. W roku 1995 omawiany odsetek wy-
nosił jedynie 30,41% i do roku 2009 wzrósł jeszcze o 5 p.p. Szacuje się, że w ciągu 
pierwszych 9 lat prognozy nie dojdzie do większych zmian, jednak kolejne lata przy-
niosą znaczne zwiększenie tego udziału (do 49,04% w 2050 roku). 

W powiecie łukowskim liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym w 2009 roku sta-
nowiła przeciętnie 39,23% ogólnej liczby ludności. W historycznym przedziale czasowym 

udział ten uległ redukcji z 47,23% 
w 1995 roku. Wyniki prognoz wskazują, 
że w latach 2010–2023 wystąpi odwró-
cenie tendencji i ustanowienie proporcji 
na poziomie około 44,5% (zostanie on 
utrzymany w całym pozostałym hory-
zoncie prognozy). Maksimum liczby 
osób w wieku nieprodukcyjnym przypa-
da na pierwszy rok historyczny (52 491 
osoby). Z kolei najmniejszą wartość 
przewiduje się na rok 2011 (41 950). 
Predykcja zakłada w dalszym horyzon-
cie czasowym przyrost omawianej kate-
gorii do 45 115 osób w 2024 roku, 
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a następnie powolną redukcję (do 38 018 osób w 2050 roku). W analizowanej kategorii 
wiekowej kobiety stanowią bardziej liczebną grupę. W pierwszym okresie historycznym. 
dysproporcja wynosiła jedynie 4309 osób, po czym prognozuje się wzrost różnicy do 
5964 osób w 2017 roku.  

W powiecie łukowskim wskaźnik obciążenia ekonomicznego na początku okresu hi-
storycznego był znacznie większy niż przeciętnie w województwie (w 1995 roku na 
100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 90 osób w wieku nieprodukcyjnym). Jednak 
założenia prognozy wskazują, że indeks ten w późniejszych latach ukształtuje się na po-
ziomie zbliżonym do przeciętnego w województwie (79 osób). Liczba osób w wieku pro-
dukcyjnym między rokiem 2010 a 2050 spadnie o 26,66%. Wśród tej kategorii wiekowej 
coraz większy odsetek będą stanowić osoby w wieku niemobilnym (z 30,41% 
w 1995 roku, przez 35,14% w 2010 roku do 49,04 % w 2050 roku). Prognozuje się ponad-
to, że w ostatnim roku predykcji na 100 osób w wieku poprodukcyjnym przypadać będzie 
zaledwie 56 osób w wieku przedprodukcyjnym (w porównaniu do 143 w 2009 roku).  

3.16. Powiat opolski55 

Powiat opolski zamieszkuje 62 048 osób. Rozciąga się on na obszarze wynoszą-
cym 810 km2. Jest to niewiele w porównaniu z pozostałymi powiatami należącymi do 
województwa lubelskiego (3,2% całego województwa). Z tego na obszary miejskie 
przypada 30 km2, czyli 3,7% ogólnej powierzchni omawianej jednostki terytorialnej. 
W miastach skupione jest 29,5% ludności powiatu (18 298 z 62 048 osób). Gęstość 
zaludnienia na obszarach miejskich wynosi 610 osób na km2, a na obszarach wiejskich 
jest to 56 osób przypadających na każdy km2. 

Liczba osób zamieszkujących powiat opolski, według prognozy z rysunku 3.90., bę-
dzie z roku na rok ulegać systematycznej redukcji (z 66 749 osób w 1995 roku do 62 048 

osób w 2009 roku oraz do 48 188 osób 
w 2050 roku). W ujęciu względnym 
oznacza to spadek o 27,8% w całym ho-
ryzoncie czasowym, a biorąc pod uwagę 
jedynie lata objęte prognozą, ubytek wy-
niesie 21,7%. Rocznie omawiana liczeb-
ność spada przeciętnie o około 0,59%. 
Analiza wskaźnika ekonomicznego poka-
zuje, że nastąpi odmienna tendencja 
w horyzoncie czasowym objętym pre-
dykcją niż w okresie historycznym. Na 
przestrzeni lat 1995–2009 wskaźnik ten 
zmalał z 83 osób w wieku nieprodukcyj-

                                                   
55 Wstępną charakterystykę powiatu opolskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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nym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym do 61 osób. Jednak od roku 
2012 zakłada się obecność silnego trendu wzrostowego. Największa dynamika oczekiwa-
na jest do 2025 roku (75 osób). Ostatnie lata predykcji cechować będzie wolniejszy przy-
rost wskaźnika (do 78 osób w 2050 roku). 

Liczba osób w wieku aktywności zawodowej w powiecie opolskim, pomimo po-
czątkowego wzrostu (z 36 515 osób w 1995 roku do 38 627 osób w 2009 roku) na 
przestrzeni lat prognozowanych będzie cechować się tendencją malejącą. Skala tego 

zjawiska sięgnie 29,53%, czyli do 
27 056 osób w 2050 roku. Odsetek 
rozpatrywanej kategorii wobec ogólnej 
liczby ludności będzie kształtował się 
w analogiczny sposób. Najpierw bę-
dzie podlegał zwiększeniu (z 54,7% 
w 1995 do 62,25% w 2009 roku), jed-
nak od 2011 roku przewiduje się po-
nowne zmniejszanie tej relacji do 57% 
w 2028 roku. W kolejnych latach 
udział ten będzie na poziomie poniżej 
wartości 57%. W związku z oczekiwa-
ną tendencją spadkową w okresie pro-
gnozy, udział ludności w wieku pro-

dukcyjnym wyniesie 56,15% w 2050 roku. Kolejną cechą charakterystyczną przedsta-
wioną na rysunku 3.91. jest zmiana struktury ludności w wieku mobilnym oraz niemo-
bilnym. Szacuje się, że osób w wieku mobilnym z czasem będzie coraz mniej 
(24 762 osoby w 1995 roku oraz 23 856 osoby w 2009 roku). Zgodnie z wynikami pre-
dykcji, w 2038 roku dojdzie do odwrócenia relacji i po raz pierwszy osób w wieku nie-
mobilnym będzie więcej niż osób w wieku mobilnym.  

Struktura płci ludności w wieku 
mobilnym na terenie powiatu opol-
skiego charakteryzuje się bardzo sta-
bilnym rozkładem na przestrzeni 
wszystkich analizowanych lat. Męż-
czyźni przeciętnie stanowią 51,85% 
wszystkich osób w wieku mobilnym. 
Przedział czasowy objęty prognozą 
cechuje ubytek liczby mężczyzn o 45% 
(z 12 256 w 2010 roku do 6746 w roku 
2050). Przeciętna roczna dynamika 
redukcji liczby mężczyzn w całym 
analizowanym okresie oscyluje wokół 
1,17%. Analizując daną kategorię na 
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tle całego produkcyjnego przedziału wiekowego, można dostrzec umiarkowany trend 
malejący. Determinuje on redukcję przytoczonego udziału z 67,81% w 1995 roku 
do 61,76% w roku 2009. W latach 2010–2020 szacuje się, że nie dojdzie do zna-
czących fluktuacji i dopiero rok 2021 zapoczątkuje silniejszą dynamikę spadkową. 
Taka tendencja utrzyma się do końca prognozy, implikując w roku 2050 udział na 
poziomie 48%.  

Liczbę ludności w wieku niemobilnym w powiecie opolskim na przestrzeni ana-
lizowanych lat charakteryzuje występowanie licznych fluktuacji (zob. rysunek 3.93.). 
Chociaż zależności w kształtowaniu się liczby kobiet i mężczyzn są zbliżone, to jed-
nak zauważalne są pewne różnice. Zmiany w tendencji rozwojowej widoczne są 

z wyprzedzeniem w populacji kobiet: 
pierwsza redukcja liczebności kobiet 
w wieku niemobilnym miała miejsce 
od roku 2006, podczas gdy spadki 
liczebności mężczyzn przewiduje się 
dopiero od roku 2011. W tym począt-
kowym okresie historycznym przyrost 
liczby mężczyzn wyniósł 24,92%, 
a kobiet 29,08% (między punktami 
skrajnymi). Przewidywany w dalszej 
kolejności spadek, na przestrzeni po-
czątkowych lat prognozy przyniesie 
redukcję liczby kobiet o 14,7%, zaś 
mężczyzn jedynie o 7%. Następnie 

dojdzie do kolejnej aprecjacji liczebności obu grup, jednakże nie będzie to zja-
wisko trwałe. Szacuje się, że w końcowych latach predykcji charakterystyczna 
będzie tendencja spadkowa. Reasumując, między rokiem 1995 a 2050 liczba 
mężczyzn w wieku powyżej 45 lat wzrośnie o 24,75%, a liczba kobiet o 13,38%. 
Przeciętny udział mężczyzn w ogólnej liczbie osób w wieku niemobilnym wynosi 
około 56,51%. Trend wzrostowy cechuje relację liczby osób rozpatrywanej kategorii 
wobec całkowitej liczby ludności w wieku produkcyjnym (poza latami 2005–2020, 
kiedy to utrzymywał się na poziomie około 38%). Dla roku 2050 przewidywane jest 
ukształtowanie się analizowanego stosunku na poziomie 52,01% (o 19,82 p.p. wię-
cej niż w pierwszym roku historycznym). 
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Ludność w wieku nieprodukcyjnym przeciętnie stanowi w latach 1995–2050 
41,91% ogólnej liczby ludności na obszarze powiatu opolskiego. Maksymalny udział 
został odnotowany w roku 1995 (45,30%), po czym doszło do znacznego spadku 

omawianej relacji (szacuje się, że mi-
nimum przypadnie na rok 2011 
i wyniesie około 37,57%). Wiąże się to 
bezpośrednio z mającą miejsce w tym 
okresie redukcją ogólnej liczby osób 
w wieku nieprodukcyjnym (z 30 234 
do 22 938). Dokładniej analizując to 
zjawisko można dostrzec, iż impliko-
wane jest ono przez opuszczanie przez 
znaczną liczbę młodych osób przedpro-
dukcyjnej kategorii wiekowej i wcho-
dzeniem w wiek produkcyjny. Jednak 
ze względu na malejące tendencje 
w wymienionych kategoriach, odsetek 

ludności w wieku nieprodukcyjnym ponownie zacznie wzrastać (do 2028 roku uzyska 
43%, a w 2050 roku będzie równy 43,85%). Strukturę płci w omawianej kategorii 
wiekowej cechuje przewaga kobiet (przeciętnie o 4182 osoby). 

Wielkość siły roboczej w powiecie opolskim na przestrzeni wszystkich analizowa-
nych lat, zgodnie z założeniami predykcji, ulegnie redukcji o 25,9% (z 36 515 osób 
w 1995 roku do 27 056 osób w 2050 roku). Średnioroczna dynamika ubytku liczby osób 
będzie wynosić 0,54%. Biorąc pod uwagę jedynie okres prognozy, spadek będzie nie-
znacznie większy, czyli o 29,53%. Kształtowanie się wskaźnika obciążenia ekonomiczne-
go społeczeństwa przebiega w bardzo zbliżony sposób jak w przypadku całego wojewódz-
twa lubelskiego (początkowo spadek z 83 osób w 1995 roku do 60 osób w 2010 roku, 
a następnie przewiduje się wzrost tego współczynnika do 78 osób). Udział ludności 
w wieku niemobilnym względem ogólnej liczy osób w wieku produkcyjnym będzie kon-
sekwentnie rosnąć w całym horyzoncie prognozy (z 38,33% w 2010 roku do 52,01% 
w 2050 roku), co świadczy o negatywnych tendencjach demograficznych w powiecie. 

3.17. Powiat parczewski56 

Powiat parczewski charakteryzuje najmniejsza liczba ludności spośród wszyst-
kich powiatów na obszarze województwa lubelskiego. W 2009 roku wyniosła ona 
35 921 osób, co stanowi jedynie 1,7% ogólnej ilości osób w skali województwa. Po-
nadto kolejną szczególną cechą tego powiatu jest jego rolniczy charakter – obszary 
miejskie zajmują 944 km2, czyli 99,2% całej powierzchni powiatu. Na terenach miej-
                                                   
56 Wstępną charakterystykę powiatu parczewskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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skich skupionych jest 28,1% ludności, przez co gęstość zaludnienia w nich jest bardzo 
duża (1261 osób przypadających na km2 – jest to czwarty rezultat w województwie, 
a drugi pomijając miasta na prawach powiatu). Zaludnienie na obszarach wiejskich 
wynosi 27 osób na km2. W rozpatrywanym powiecie występuje tylko jedna gmina 
miejsko-wiejska i 6 wiejskich.  

Powiat parczewski cechuje jednolita tendencja rozwojowa liczby ludności, która 
w całym rozpatrywanym okresie ma charakter spadkowy (zob. rysunek 3.95.). Jedyne 
znaczące odchylenie dynamiki odnotowano w roku 1999 (–2,68%), a w przedziale cza-
sowym objętym prognozowaniem wyłącznie dla początkowego roku predykcji przewi-
duje się wyróżniający się wielkością spadek o wartości –1%. 

Średnioroczne tempo zmian na przestrzeni wszystkich analizowanych lat oscyluje 
wokół –0,65%. Szacuje się, że trwająca w okresie historycznym deprecjacja wskaźnika 

obciążenia ekonomicznego (z 89 osób 
w wieku nieprodukcyjnym przypadają-
cych na 100 osób w wieku produkcyj-
nym w 1995 do 62 osób w 2009 roku) 
nie zostanie kontynuowana w progno-
zowanym przedziale czasowym. Rezul-
taty prognozy wskazują, że do roku 2025 
nastąpi znaczne zwiększenie omawiane-
go wskaźnika (76 osób), po czym trend 
ulegnie wyhamowaniu (na 2050 roku 
przewidziana jest wartość wskaźnika na 
poziomie 79 osób). Jest to wynikiem 
zmian zarówno wśród ludności w wieku 

produkcyjnym, jak i wśród ludności w wieku nieprodukcyjnym. 
Założenia predykcji wskazują, że ogólna liczba ludności w wieku produkcyjnym po 

osiągnięciu maksymalnego poziomu 
w 2009 roku (22 180 osób) zacznie pod-
legać systematycznej redukcji. Najwięk-
sza dynamika spadku przypada na lata 
2013–2024 (ubytki powyżej 1% rocz-
nie), a następnie będzie stopniowo wy-
gasać (do 0,6%, czyli 15 352 osób 
w ostatnim roku prognozy). Analogicz-
nie przedstawia się sytuacja przy porów-
naniu omawianej liczebności względem 
ogólnej liczby ludzi w powiecie par-
czewskim. Relacja ta w okresie histo-
rycznym wzrosła z 52,79% w 1995 roku 
do 61,75% w 2009 roku, po czym prze-
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widuje się jej spadek do 56,89% w 2025 roku. Horyzont prognozy cechować się będzie 
umiarkowanymi zmianami (spadek jedynie o kolejne 2 p.p.). Spośród produkcyjnej kate-
gorii wiekowej można wyróżnić jeszcze osoby w wieku mobilnym i niemobilnym. Ta 
pierwsza grupa na początku analizowanego okresu stanowiła zdecydowaną większość, 
jednak zakłada się, iż w miarę upływu lat różnice te będą się wyrównywać. Ponadto pro-
gnoza wskazuje na odwrócenie relacji w roku 2039. 

Ludność w wieku mobilnym w powiecie parczewskim cechuje równomierne rozło-
żenie struktury płci, z niewielką przewagą mężczyzn (przeciętny udział tej płci w całym 
analizowanym okresie wynosi 52,77%). W okresie historycznym obie grupy wykazywa-

ły wahania liczebności W szczególności 
na uwagę zasługuje rok 1999, kiedy to 
doszło do redukcji liczby mężczyzn aż 
o 5,7% oraz liczby kobiet o 3,4%. Sza-
cuje się, że w horyzoncie prognozy 
liczba mężczyzn oraz kobiet w wieku 
18–45 lat zostanie zmniejszona w zbli-
żonym stopniu (odpowiednio o 45,5% 
oraz o 46%). W ujęciu liczbowym prze-
kłada się to na spadek z 7183 do 3917 
mężczyzn oraz z 6462 do 3489 kobiet. 
Wyniki prognozy wskazują na malejący 
udział liczby osób w wieku mobilnym 
w ogólnej liczbie ludności w wieku pro-

dukcyjnym. W roku 1995 omawiana relacja wynosiła 68% i w ciągu dalszych 14 lat zosta-
ła zredukowana do 62%. Kontynuacja tego trendu będzie skutkować na przestrzeni 
ostatnich lat predykcji udziałem wynoszącym około 48%. 

W przeciwieństwie do mobilnej kategorii wiekowej liczba ludności w wieku 
niemobilnym w perspektywie 40 lat prognozy będzie podlegać tendencji wzrostowej 

(rocznie średnio o około 0,47% w przy-
padku mężczyzn oraz o 0,13% w przy-
padku kobiet). Szczególnie wyraźny 
trend ukształtował się w okresie histo-
rycznym (przybyło wtedy 749 kobiet 
oraz 998 mężczyzn w wieku niemobil-
nym). Jednak zestawiając ze sobą po-
czątkowy oraz końcowy rok prognozy, 
można zauważyć różnice w rozwoju 
obu kategorii (w tym okresie liczba 
mężczyzn niemal nie uległa zmianie, 
a liczba kobiet spadła o 12,9%, czyli 
z 3643 do 3174). Znajduje to odzwier-
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ciedlenie w udziale mężczyzn, dla którego zakłada się wzrost z 55,4% w 1995 roku do 
60% w 2050 roku. Także relacja ludności w wieku niemobilnym względem całkowitej 
ilości osób w wieku produkcyjnym, jak wskazuje predykcja, będzie podlegać ciągłej 
aprecjacji (32% w 1995 roku, 38% w 2010roku, 49% w 2035 roku oraz 51,76% 
w 2050 roku). 

Szacuje się, że zapoczątkowany w okresie historycznym trend malejący, przed-
stawiający liczbę ludności w wieku nieprodukcyjnym ulegnie odwróceniu w horyzon-
cie czasowym objętym predykcją. W latach 1995–2009 liczba osób w wieku niepro-

dukcyjnym zmalała o 26,4% (z 18 666 
do 13 741). Pierwsze lata objęte pro-
gnozą będzie cechować umiarkowany 
przyrost (do 14 070 osób w 2024 ro-
ku), jednak po tym okresie ponownie 
wystąpi tendencja malejąca w oma-
wianej kategorii. W związku z tym 
w 2050 roku przewiduje się liczbę 
osób w wieku nieprodukcyjnym rzędu 
12 197. Generalnie na przestrzeni 
wszystkich analizowanych lat liczba 
kobiet przewyższa liczbę mężczyzn. 
Najmniejsza dysproporcja przypada na 
rok 2002 (było jedynie o 1848 więcej 

kobiet), a maksymalną różnicę zakłada się na rok 2017 (o 2419 więcej kobiet niż męż-
czyzn). W dalszej perspektywie prognozy przewaga ta nieznacznie zostanie zreduko-
wana. Rozpatrując odsetek ludności w wieku nieprodukcyjnym wobec ogólnej liczby 
ludności, można zauważyć dwa okresy cechujące się odmiennymi trendami. Pierwszy 
to lata 1995–2001 (spadek udziału z 47,2% do 38,2%). Następnie przewiduje się za-
początkowanie tendencji wzrostowej, która będzie kontynuowana do końca prognozy 
(44,27% w 2050 roku). 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym na terenie powiatu parczewskiego, 
zgodnie z założeniami prognozy, będzie się charakteryzować tendencją malejącą. 
Przewidywana redukcja na przestrzeni analizowanych lat wyniesie około 26,4% 
(z 20 869 osób w 2009 roku do 15 352 osób w 2050 roku). Wskaźnik obciążenia eko-
nomicznego w latach 2040–2050 ukształtuje się na poziomie 79 osób w wieku niepro-
dukcyjnym przypadających na 100 osób w wieku produkcyjnym. Jest to wartość, jaką 
charakteryzuje się województwo lubelskie ogółem. Na proces starzenia się społeczeń-
stwa wskazuje rosnący udział liczby osób w wieku niemobilnym względem ludności 
w wieku produkcyjnym (z 32% w 1995 roku do 51,76% w 2050 roku). W ostatnim 
roku prognozy na 100 osób w wieku mobilnym przypadać będzie 107 osób w wieku 
niemobilnym.  
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3.18. Powiat puławski57 

Powiat puławski jest trzecim powiatem województwa lubelskiego pod względem 
liczby ludności. Na koniec 2009 roku powiat ten zamieszkiwało 115 860 osób, 
z czego 48,9% stanowiła ludność osiedlona na terenie 1 gminy miejskiej (Puławy) 
oraz dwóch gmin miejsko-wiejskich (Kazimierz Dolny i Nałęczów). Na terenach 
wiejskich, pod koniec 2009 roku przebywały 59 254 osoby. Powierzchnia powiatu 
wynosi 934 km². Z tego 89,8% stanowią tereny wiejskie, na których gęstość 
zaludnienia wynosi 71 osób na km². Tereny miejskie są bardziej zaludnione, bowiem 
na km² przypada 596 osób. 

 Rysunek 3.100. przedstawia prognozę liczby ludności w powiecie puławskim 
z uwzględnieniem podziału ludności ze względu na wiek produkcyjny i nieprodukcyj-
ny. Ogólna liczba ludności maleje w całym badanym okresie. Dane historyczne pokazu-

ją wyraźną przewagę ludności w wieku 
produkcyjnym w ogólnej liczbie ludno-
ści. Łączna liczba osób w wieku przed- 
i poprodukcyjnym w okresie historycz-
nym wykazywała do 2009 roku ciągłą 
tendencję malejącą (44 586 osób). 
Wówczas wskaźnik obciążenia ekono-
micznego osiągnął wartość 63, z czego 
wynika, że na 100 osób w wieku pro-
dukcyjnym przypadały 63 osoby w wie-
ku nieprodukcyjnym. Według prognoz 
wskaźnik ten będzie dynamicznie wzra-
stać, osiągając wartość 88 w 2025 roku 

(wzrost o 40% w stosunku do 2009 roku). W kolejnych latach zmniejszy się tempo 
zmian, choć szacuje się, że w 2050 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przy-
padnie 97 osób w wieku nieprodukcyjnym. Szacuje się, że w ostatnim roku prognozy 
łączna liczba ludności zmniejszy się do 90 500 osób.  

Na rysunku 3.101. (patrz s. 196) przedstawiono prognozę liczby ludności 
w wieku produkcyjnym w powiecie puławskim. Na wykresie można zauważyć od 
1999 roku niewielką tendencję wzrostową, która powinna ulegać odwróceniu od 
2004 roku. Prognozuje się wyraźne pogłębienie tej tendencji i spadek wielkości 
populacji o 35,4% w 2050 roku (do liczby 46 021 osób) w stosunku do roku 2009 
(71 274 osoby). W okresie historycznym widoczna jest również znacząca przewa-
ga liczby ludności w wieku mobilnym nad liczbą ludności w wieku niemobilnym.  

                                                   
57 Wstępną charakterystykę powiatu puławskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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W 2009 roku na 100 osób w wieku 
mobilnym przypadały 63 osoby 
w wieku niemobilnym. Odsetek ludno-
ści w wieku produkcyjnym w okresie 
historycznym wykazywał tendencję 
rosnącą. Natomiast od 2012 roku 
(60,76%) prognozuje się wyraźne od-
wrócenie omawianej tendencji i spadek 
o 7,5 p.p. w 2025 roku (w stosunku do 
2012 roku). W kolejnych latach prze-
widuje się osłabienie tempa zmian 
i ukształtowanie omawianego odsetka 
na poziomie 50,85% w 2050 roku. 

 Przewidywane kierunki zmian odsetka ludności w wieku mobilnym przedsta-
wiono na rysunku 3.102. Szacuje się, że liczba ludności w wieku 18–45 będzie sukce-
sywnie spadać w prognozowanym okresie (z 43 614 osób w 2009 roku do 22 190 osób 

w roku 2050). Łączny spadek wyniesie 
51%, przy czym największa dynamika 
przypadnie, zgodnie z prognozą, na 
rok 2028. Przyczyni się to do zmniej-
szenia liczby osób w wieku mobilnym 
o 436 mężczyzn oraz o 421 kobiet 
w stosunku do roku poprzedniego. 
Malejący trend będzie towarzyszyć od 
2020 roku również udziałowi tej grupy 
w ludności w wieku produkcyjnym, 
który wcześniej (20102020) utrzymy-
wał się średnio na poziomie 61,59%. 
Szacuje się, że ludność w wieku mobil-
nym będzie stanowić w 2050 roku 

48,2% ludności w wieku od 18 do 59/64 lat. Z kolei udział mężczyzn w wieku mobil-
nym zwiększy się z 51,1% w 2009 roku do 51,8% w roku 2050, co potwierdza stabil-
ną strukturę ludności według płci w omawianej grupie wiekowej. 

Z rysunku 3.103. (patrz s. 197) można odczytać, jak w przyszłości będzie kształto-
wała się liczba ludności w wieku niemobilnym z uwzględnieniem jej udziału w ludności 
w wieku produkcyjnym. Obserwuje się znaczne wahania liczby kobiet i mężczyzn 
w wieku powyżej 45 lat oraz wzrost ich udziału w ludności w wieku produkcyjnym. 
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Prognozuje się, że rosnące tendencje liczby mężczyzn i kobiet ulegną odwróceniu 
odpowiednio w 2009 roku dla mężczyzn (14 844 osób) i 2005 roku w przypadku ko-
biet (13 551 osób). Do 2024 roku liczba mężczyzn zmniejszy się o 12,3% w stosunku 

do roku 2009 i będzie wynosić 
13 056 osób, natomiast liczba kobiet 
w wieku mobilnym będzie zmniejszać 
się w szybszym tempie i w roku 2022 
osiągnie 10 318 osób. Udział męż-
czyzn w badanej kategorii będzie się 
kształtował średnio na poziomie 56% 
w całym okresie prognozy. Ze spad-
kiem liczby mężczyzn (o 8,5% 
w ostatnim roku prognozy względem 
2009 roku) i kobiet (o 20,1 % wzglę-
dem roku 2009) w wieku niemobilnym 
wiąże się jednak wzrost udziału obu 
tych grup względem ludności w wieku 

produkcyjnym średnio o 0,43 p.p. od 2025 roku. Taki stan prowadzi do negatywnych 
zmian w strukturze ludności produkcyjnej. 

 Ludność w wieku nieprodukcyjnym stanowią w przeważającej mierze kobiety 
(58,5% w 2009 roku). Przewaga w liczbie kobiet nad liczbą mężczyzn w wieku nie-
produkcyjnym utrzyma się na względnie stałym poziomie w całym analizowanym 

okresie (w 2050 roku spadek jedynie 
o 0,5 p.p. w stosunku do 2009 roku). 
Według prognozy, liczba mieszkań-
ców powiatu puławskiego w wieku 
przed- i poprodukcyjnym będzie rosła 
do 2025 roku osiągając stan 49 917 
osób. Od tego momentu obserwuje się 
spadek liczebności badanej grupy, 
która w 2050 roku powinna kształto-
wać się na poziomie 44 475 osób. 
Zmniejszeniu do 87% w stosunku do 
2025 roku ulegnie również liczba 
mężczyzn w wieku nieprodukcyjnym 
(wyniesie ona 18 492 w 2050 roku). 

W latach 20092050 także liczba kobiet w ramach omawianej kategorii ulegnie 
zmniejszeniu, do 25 983 osób na koniec prognozy. Szacuje się, że od 2010 roku do 
roku 2025 średnioroczne tempo wzrostu odsetka ludności wieku nieprodukcyjnego 
wyniesie 0,5 p.p. W kolejnych latach rosnąca tendencja ulegnie osłabieniu (średnio-
roczny wzrost w wysokości 0,1 p.p.). W całym prognozowanym okresie udział lud-
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ności w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności zwiększy się z 38,5% do 
49,15% w 2050 roku. 

Szacuje się, że liczba mieszkańców powiatu puławskiego będzie się systematycz-
nie zmniejszać i w 2050 roku wyniesie 90 496 osób. Tak znaczny spadek (o 22% 
względem roku 2009) jest związany z malejącą tendencją liczby ludności w wieku 
produkcyjnym (spadek o 35% porównując z rokiem 2009) w całym prognozowanym 
okresie, połączoną z niewielkimi zmianami liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym 
(spadek w 2050 roku jedynie o 0,2% w stosunku do roku 2009). Wskaźnik obciążenia 
ekonomicznego w ostatnim roku prognozy osiągnie poziom 97, co oznacza, że na 
100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać aż 97 osób w wieku nieproduk-
cyjnym. Szacuje się, że ludność w wieku mobilnym będzie stanowić w 2050 roku 
48,2% ludności w wieku produkcyjnym. Od 2009 roku, zarówno w grupie osób 
w wieku mobilnym, jak i niemobilnym obserwuje się przewagę liczby mężczyzn nad 
liczbą kobiet. Udział mężczyzn w wymienionych grupach wiekowych będzie rosnąć 
i w 2050 roku wyniesie odpowiednio 51,8% oraz 57%. 

3.19. Powiat radzyński58 

Powiat radzyński składa się z jednej gminy miejskiej z miastem Radzyń Pod-
laski i siedmiu gmin wiejskich. W 2009 roku na powierzchni 965 km², powiat ten 
zamieszkiwało 60 866 osób. Wiejski charakter tej jednostki terytorialnej podkreśla 
fakt, że 73,6% ogólnej liczby ludności zasiedla obszary wiejskie, które stanowią aż 
98% całego terytorium powiatu. Gęstość zaludnienia jest niższa niż średnia dla 
województwa lubelskiego i pod koniec 2009 roku kształtuje się na poziomie 
63 osób na km2. 

Na rysunku 3.105. (patrz s. 199) przedstawiono prognozę liczby ludności 
w powiecie radzyńskim, włączając podział ludności ze względu na wiek produk-
cyjny i nieprodukcyjny. W całym badanym okresie liczba ludności w wieku pro-
dukcyjnym maleje. Przewaga liczby ludności w wieku produkcyjnym nad liczbą 
ludności w wieku nieprodukcyjnym najbardziej uwidacznia się w roku 2009. 
W tym okresie liczba ludności w wieku od 18 do 59/64 wynosiła 37 345 osób, 
natomiast liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym kształtowała się na poziomie 
23 521 osób. W okresie historycznym widoczna była rosnąca tendencja liczby lud-
ności w wieku produkcyjnym, natomiast odwrotna zależność dotyczyła ludności 
w wieku nieprodukcyjnym. W okresie prognozowanym tendencje te ulegają zmianie. 

                                                   
58 Wstępną charakterystykę powiatu radzyńskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Liczba ludności w wieku przed- i poprodukcyjnym ulegnie redukcji o 12% i w ostatnim 
roku prognozy wyniesie 20 774 osób. Według prognoz, różnica między liczbą ludności 

w wieku produkcyjnym a liczbą lud-
ności w wieku nieprodukcyjnym ule-
gnie zmniejszeniu. Szacuje się rów-
nież, że zmniejszający się w okresie 
historycznym wskaźnik obciążenia 
ekonomicznego będzie wzrastać z 63 
w 2009 roku do 77 w 2025 roku. Od 
tego momentu omawiany współczyn-
nik będzie się utrzymywał na stałym 
poziomie 77, który świadczy o tym, że 
na 100 osób w wieku produkcyjnym 
przypadać będzie 77 osób w wieku 
nieprodukcyjnym (w tym aż 50 osób 
w wieku powyżej 60/65 lat). 

 Rysunek 3.106. pokazuje, jak będzie się kształtować w przyszłości liczba lud-
ności w wieku produkcyjnym w powiecie radzyńskim z uwzględnieniem ludności 
w wieku mobilnym i niemobilnym. W okresie historycznym widać rosnącą tenden-

cję w zasobach siły roboczej w po-
wiecie. Od 2010 roku prognozowane 
jest załamanie tej tendencji i ciągły 
spadek jej liczebności do poziomu 
26 933 osób w 2050 roku (spadek do 
72%). Tendencję spadkową przewiduje 
się w przypadku liczby ludności w wie-
ku mobilnym. W 2009 roku w powiecie 
było 23 487 osób w tej grupie wieko-
wej. Przewaga nad liczbą ludności 
w wieku niemobilnym (9629 osób 
w 2009 roku) stopniowo będzie jednak 
ulegać zmniejszeniu, aż do wyrównania 

obu wielkości w roku 2039, kiedy wyniosą one odpowiednio 14 343 i 14 402 osoby. 
Według szacunków liczba ludności w wieku mobilnym na koniec prognozy ma wy-
nieść 12 989 osób (spadek w okresie prognozowanym do 55%), a liczba ludności 
w wieku niemobilnym ma wzrosnąć zaledwie do 13 943 osób. Przewiduje się rów-
nież, że odsetek ludności w wieku produkcyjnym powinien maleć aż do 2027 roku. 
Po tym okresie powinien on nieznacznie wzrosnąć i w ostatnim roku prognozy wy-
nieść 56,45%. 

 
Rys. 3.105. Liczba ludności według grup 

wieku w powiecie radzyńskim 

 
Rys. 3.106. Liczba ludności w wieku  

produkcyjnym w powiecie radzyńskim 
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Struktura ludności według płci w grupie wiekowej 1844 lata w powiecie ra-
dzyńskim została pokazana na rysunku 3.107. Od początku badanego okresu do 
2050 roku przewiduje się spadek liczby ludności do 55% w stosunku do roku 2009 

(z 23 487 do 12 989 osób). Zgodnie 
z prognozą, największy spadek będzie 
mieć miejsce w 2028 roku, powodując 
zmniejszenie liczby ludności w wieku 
mobilnym o 231 mężczyzn i 204 ko-
biety w porównaniu do roku poprzed-
niego. W całym prognozowanym okre-
sie będzie się zmniejszać udział tej 
grupy wiekowej w liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym. Od 2020 roku 
tempo spadku zwiększy się i wskaźnik 
ten zmaleje o 13,2 p.p. w ostatnim pro-
gnozowanym okresie (spadek z 61,4% 
do 48,2%). Szacuje się, że udział męż-

czyzn w omawianej grupie wiekowej wzrośnie zaledwie o 0,8 p.p. i w 2050 roku wynie-
sie 54,2%. Oznacza to, że według prognoz struktura ludności w wieku mobilnym 
z uwzględnieniem podziału na płeć będzie wykazywała względną stabilizację w bada-
nym okresie. 

Analiza rysunku 3.108. wskazuje na znaczne wahania liczby osób w wieku nie-
mobilnym ze zwiększaniem się ich udziału w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. 
Rosnąca do 2011 roku liczba mężczyzn w wieku 4564 lat powinna ulegać ponow-

nemu wzrostowi dopiero w latach 
20232041 (zwiększenie z 7388 do 
8347 osób). W całym analizowanym 
okresie prognozuje się, że liczebność 
tej grupy zwiększy się o 106,3% i wy-
niesie w 2050 roku 8141 osób (w sto-
sunku do 7656 osób w 2009 roku). 
Szacuje się, że liczba kobiet w wieku 
45–59 lat wzrastać będzie jedynie od 
roku 2020 (5 64 osoby) do roku 2034 
(6138 osób). Oznacza to, że w całym 
okresie prognozy powinniśmy się spo-
dziewać spadku liczby kobiet w wieku 
niemobilnym z 6202 do 5802 osób 

w roku 2050 (spadek do 93,6% z 2009 roku). Zwiększającej się liczbie ludności 
w wieku niemobilnym (wzrost o 100,6% w odniesieniu do 2009 roku) towarzyszyć 
ma w okresie predykcji rosnący poziom jej udziału w liczbie ludności w wieku pro-

 
Rys. 3.107. Liczba ludności w wieku  
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dukcyjnym (wzrost o 14,7 p.p.). W 2050 roku w powiecie radzyńskim udział ludności 
w wieku niemobilnym w grupie ludności w wieku produkcyjnym wyniesie 51,8%. 
Odsetek mężczyzn wzrośnie o 3,1 p.p. i wyniesie w ostatnim roku prognozy 58,4% 
ludności w wieku niemobilnym). 

Rysunek 3.109. pokazuje prognozę liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym 
w powiecie radzyńskim. W okresie historycznym liczebność mieszkańców powiatu 
w tym wieku wykazywała tendencję malejącą. W latach 20102025 prognozuje się 

odwrócenie tego trendu i wzrost liczby 
ludności w wieku nieprodukcyjnym 
o 5,4% (z 23 303 do 24 569 osób). 
Przewaga liczby mężczyzn nad liczbą 
kobiet w wieku nieprodukcyjnym 
utrzymywać się będzie względnie na 
stałym poziomie przez cały prognozo-
wany okres. Do 2050 roku zakłada się 
spadek liczby mężczyzn w wieku nie-
produkcyjnym o 4,23%, z 10 142 
w 2009 roku do 8699 osób. Liczba 
kobiet w wieku nieprodukcyjnym rów-
nież będzie się zmniejszać w całym 
badanym okresie i w ostatnim progno-

zowanym roku osiągnie wartość 12 075 osób. Oznacza to spadek o 9,4% względem 
roku 2010 (13 325 osób). Od 2025 roku liczba ludności w wieku przed- i poproduk-
cyjnym w powiecie radzyńskim ma się zmniejszać i wynieść w 2050 roku 
20 774 osoby (spadek o 15% w porównaniu do roku 2025). Prognozuje się, że udział 
ludności w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu radzyń-
skiego w badanym okresie będzie się zwiększał najsilniej w okresie prognozy do roku 
2025 (wzrost o 5 p.p. w porównaniu do 2010 roku). Od tego momentu tempo jego 
zmian osłabnie i w horyzoncie prognozy odsetek ten będzie utrzymywać się na 
względnie stałym poziomie około 43%. 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiecie radzyńskim, zgodnie z pro-
gnozą, będzie odznaczać się tendencją malejącą. Liczebność tej grupy zmniejszy się 
z 37 345 osób w 2009 roku do 26 933 osób w roku 2050 (spadek o 28%). Proces sta-
rzenia się społeczeństwa w powiecie radzyńskim podkreśla prognozowany wzrost 
udziału ludności w wieku niemobilnym względem ludności w wieku produkcyjnym. 
W 2050 roku w powiecie radzyńskim przewidywany udział ludności w wieku niemo-
bilnym w ludności w wieku aktywności zawodowej ma wynieść 51,8% (wzrost 
o 14,7 p.p. w stosunku do roku 2009). Szacuje się ponadto, że w 2050 roku na 
100 osób w wieku produkcyjnym w powiecie radzyńskim przypadnie 77 osób w wie-
ku nieprodukcyjnym.  

 
Rys. 3.109. Liczba ludności w wieku  
nieprodukcyjnym w podziale na płeć  

w powiecie radzyńskim 
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3.20. Powiat rycki59 

Powiat rycki, którego siedzibą jest miasto Ryki, jest jednym z mniejszych powia-
tów województwa lubelskiego. Na koniec 2009 roku zamieszkiwały go 58 342 osoby 
z przewagą ludności wiejskiej, która stanowiła 53% ogólnej ludności powiatu. Po-
wierzchniowo powiat rycki zajmuje 615 km², z czego 10,7% stanowią tereny miejskie. 
Gęstość zaludnienia na obszarach miejskich wynosi 415 osób na km², natomiast 
w przypadku obszarów wiejskich było to 56 osób przypadających na km². 

Liczba ludności w powiecie ryckim zmniejsza się w sposób ciągły w całym ba-
danym okresie. Rysunek 3.110. pokazuje prognozę liczby ludności ogółem połączoną 
z rozgraniczeniem na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny ludności. W 2009 roku do-

strzec można znaczną przewagę liczby 
ludności w wieku od 18 do 59/64 
(36 731 osób) nad liczbą ludności 
w wieku nieprodukcyjnym (21 616 
osób). W okresie historycznym liczba 
ludności w wieku produkcyjnym sys-
tematycznie zwiększała się, natomiast 
odwrotny trend towarzyszył liczebno-
ści osób w wieku nieprodukcyjnym. 
Szacuje się, że w latach 20092050 
liczba ludności w wieku produkcyjnym 
ulegnie zmniejszeniu o 30%, natomiast 
liczba ludności w wieku nieprodukcyj-

nym zmniejszy się o 12%. W ostatnim roku prognozy (2050 rok) obie wielkości wy-
niosą odpowiednio 25 757 osób oraz 18 966 osób. Z kolei zmniejszający się w okresie 
historycznym wskaźnik obciążenia ekonomicznego zacznie rosnąć w okresie progno-
zy z 59 w ostatnim roku historycznym do 74 w 2050 roku. 

Rysunek 3.111. (patrz s. 203) przedstawia, jak według prognoz w przyszłości 
kształtować się będzie liczba ludności w wieku produkcyjnym w powiecie ryckim 
z uwzględnieniem ludności w wieku mobilnym i niemobilnym. Prognozowany jest 
spadek liczby ludności w wieku od 18 do 59/64 lat o 70% w latach 2009–2050. 
W 2009 roku obserwuje się ponadto widoczną przewagę liczby ludności w wieku 
mobilnym (22 645 osób) nad liczbą ludności w wieku niemobilnym (14 086 osób). 

                                                   
59 Wstępną charakterystykę powiatu ryckiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 

 
Rys. 3.110. Liczba ludności według grup 
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Szacuje się, że przewaga ta będzie stopniowo maleć aż do wyrównania obu poziomów 
w roku 2035. Szacuje się również, że od tego momentu liczba ludności w wieku nie-

mobilnym przewyższać będzie syste-
matycznie malejącą liczbę ludności 
w wieku mobilnym. Ta ostatnia ule-
gnie redukcji w całym badanym okresie 
aż o 46%, osiągając w 2050 stan 12 112 
osób. Zgodnie z prognozą, oczekiwane 
są słabe wahania liczby ludności 
w wieku niemoblilnym z 14 086 osób 
w 2009 roku do 13 645 osób w roku 
2050. Odsetek ludności w wieku pro-
dukcyjnym powinien zmniejszyć się do 
2025 roku o 4,7 p.p. względem roku 
2012 (w którym miało miejsce jego 

maksimum 63,22%). W horyzoncie prognozy ulegnie stabilizacji, a w 2050 roku 
57,6% ludności ogółem stanowić będą osoby w wieku produkcyjnym.  

Na rysunku 3.112. pokazana została prognoza liczby ludności w wieku mobil-
nym z podziałem na płeć w powiecie ryckim. Prognozuje się, że w całym okresie 
prognozy liczba mężczyzn w tej grupie wiekowej utrzyma przewagę nad liczbą ko-

biet, oscylującą wokół 56%. Najwięk-
szy spadek liczby ludności w wieku 
mobilnym wystąpi w 2028 roku (spa-
dek o 437 osób w porównaniu do roku 
poprzedniego). Wówczas powiat rycki 
powinno zamieszkiwać 9290 męż-
czyzn i 7278 kobiet w wieku mobil-
nym. Udział obu grup ludności 
w ogólnej liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym powinien wykazywać 
spadek w całym okresie badanym. 
Największe tempo zmian przypada na 
lata 2020–2030. W czasie tym pro-
gnozuje się spadek odsetka o 7,3 p.p. 

Szacuje się, że udział ludności w wieku mobilnym w ludności w wieku produkcyj-
nym powinien wynieść w ostatnim roku prognozy 47%, co oznacza spadek 
o 14,6 p.p. w stosunku do roku 2009. Odnotuje się natomiast delikatny i prawie stały 
wzrost udziału mężczyzn z 54,5% do 56,4% w 2050 roku.  
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Struktura ludności w wieku niemobilnym została pokazana na rysunku 3.113. 
Znaczne wahania liczby kobiet i mężczyzn we wspomnianej grupie wiekowej łączą się 
ze wzrostem ich udziału w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Prognozuje się, że 

liczba mężczyzn w wieku 45–64 lata, 
przewyższająca w całym badanym 
okresie liczbę kobiet tej kategorii, będzie 
maleć od 2011 roku (7881 osób) do roku 
2023 (7490 osób). Od 2039 roku prze-
widuje się kolejny spadek. Z kolei liczba 
kobiet w wieku niemobilnym zwiększy 
się jedynie w latach 2020–2030 z 5513 
do 6069 osób. Zgodnie z przewidywa-
niami, w ostatnim roku predykcji powiat 
rycki powinno zamieszkiwać 5636 ko-
biet (redukcja o 11,2% względem roku 
2009) i 8009 mężczyzn w wieku niemo-
bilnym (wzrost o 3,5% względem 

2009 roku). Rosnącej tendencji podlegać powinien również udział ludności w wieku nie-
mobilnym w ogólnym zasobie siły roboczej. Według prognoz w 2050 roku w powiecie 
ryckim 53% osób w wieku od 18 do 59/64 lat stanowić będą osoby powyżej 45. roku 
życia (wzrost o 14,6 p.p. w porównaniu do 2009 roku). Udział mężczyzn w omawia-
nej grupie wiekowej od 2009 roku wzrośnie o 3,8 p.p. i osiągnie na koniec prognozy 
58,7%. 

Prognoza liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym w powiecie ryckim została 
przedstawiona na rysunku 3.114. Malejący trend w okresie historycznym ulegnie od-

wróceniu w okresie predykcji. Szacuje 
się zwiększenie liczby ludności w wie-
ku przed- i poprodukcyjnym z 21 259 
osób do 21 963 w latach 20102024 
(wzrost o 3,3%). W późniejszym okre-
sie liczebność ta ma się zmniejszyć do 
18 966 w ostatnim roku prognozy. 
Przewaga liczby kobiet w wieku nie-
produkcyjnym utrzyma się w całym 
analizowanym okresie. W 2050 roku 
liczba kobiet w wieku nieprodukcyj-
nym, mieszkających w powiecie ryc-
kim, powinna wynieść 10 988. Z kolei 
liczba mężczyzn w tej kategorii po-

winna zwiększyć się do 2025 roku o 5% w stosunku do 2010. Następnie będzie maleć 
i w 2050 roku osiągnie 7978 osób (spadek o 11,2% względem roku 2010). Według 
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prognoz, udział ludności w wieku nieprodukcyjnym będzie rósł w najszybszym tem-
pie do roku 2025 (wzrost o 4,4 p.p. w porównaniu do 2009 roku). Przewiduje się, że 
w ostatnim roku prognozy powinien osiągnąć poziom 42,41% (wzrost o 5,6 p.p. na 
przestrzeni 2010–2050).  

Według szacunków, wskaźnik obciążenia ekonomicznego w powiecie ryckim 
w 2050 roku będzie kształtował się na poziomie zbliżonym do średniego poziomu 
tego wskaźnika w województwie lubelskim (okres 20092050). Prognozuje się, że na 
100 osób w wieku produkcyjnym przypadną 74 osoby w wieku nieprodukcyjnym 
(w tym 54 osoby w wieku poprodukcyjnym). Udział ludności w wieku powyżej 
60/65 lat w liczbie mieszkańców powiatu ryckiego powinien się zwiększać w całym 
okresie, jaki obejmuje prognoza. W 2050 roku około 44% (poziom odpowiadający 
wysokości wskaźnika dla województwa) osób osiedlonych na terenie powiatu będzie 
w wieku do 18 lat oraz starszym niż 60/65 lat. Według szacunków, od 2009 roku bę-
dzie się zwiększać również udział ludności w wieku niemobilnym w ludności w wieku 
produkcyjnym, który w 2050 roku wyniesie 53%. Podkreśla to rozwój procesu starze-
nia się ludności w powiecie ryckim.  

3.21. Powiat świdnicki60 

Powiat świdnicki jest jednym z mniejszych pod względem powierzchni teryto-
rialnej powiatów województwa. Zamieszkuje go 72 366 osób na powierzchni 468 km². 
Ludność miejska, stanowiąca 58,8% ludności powiatu, skupia się głównie w dwóch 
miastach: Świdnik i Piaski. Pozostałe 41,2% ogólnej liczby mieszkańców powiatu 
świdnickiego stanowi ludność zamieszkująca trzy gminy wiejskie, i jedną wiejsko- 
-miejską, o łącznej powierzchni 440 km². Średnia gęstość zaludnienia w powiecie to 
155 osób na km², co daje największą średnią gęstość zaludnienia wśród powiatów 
z gminami wiejskimi. 

Na rysunku 3.115. (patrz s. 206) przedstawiono prognozę liczby ludności 
uwzględniającą wiek produkcyjny i nieprodukcyjny mieszkańców powiatu świdnic-
kiego. Według prognoz, w całym analizowanym okresie liczba ludności ogółem ma 
ulec zmniejszeniu do stanu 80% względem roku 2009 i wynieść w ostatnim roku 
prognozy 57 934 osoby. Nadwyżka liczby ludności w wieku produkcyjnym nad 
liczbą ludności w wieku nieprodukcyjnym jest najbardziej widoczna w 2009 roku. 

                                                   
60 Wstępną charakterystykę powiatu świdnickiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Wówczas rosnąca w okresie historycznym liczba ludności w wieku od 18 do 59/64 
osiągnęła stan 46 336 osób, a liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym 26 030 osób. 

Prognozuje się jednak stopniowy spa-
dek liczby ludności w wieku produk-
cyjnym do poziomu 31 845 osób 
w roku 2050 (spadek o 31% względem 
2009 roku). Ze względu na fakt, że 
prognoza liczby osób w wieku niepro-
dukcyjnym oznacza niewielki wzrost 
(o 0,2%), możemy stwierdzić, że róż-
nica między obiema wielkościami 
ulega stopniowemu zmniejszaniu. 
Z kolei prognozowany wzrost wskaź-
nika obciążenia ekonomicznego z 56 
w 2009 roku do 82 w horyzoncie pro-

gnozy potwierdza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie coraz 
więcej osób w wieku nieprodukcyjnym. 

 Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym w powiecie świdnickim zosta-
ła przedstawiona na rysunku 3.116. Prognozuje się, że liczba mieszkańców w wieku 
mobilnym, znacznie przewyższająca liczbę ludności w wieku niemobilnym, będzie się 

zmniejszać w całym analizowanym 
okresie. Szacuje się, że do 2050 roku 
powinna ulec redukcji o 44,8% (spa-
dek do 15 882 osób) w stosunku do 
roku 2009. Słabsze tempo zmian ma 
dotknąć liczbę ludności w wieku nie-
mobilnym. Niewielkie wahania do-
prowadzą w konsekwencji do spadku 
liczby niemobilnych mieszkańców 
powiatu do 15 963 osób (spadek 
o 9,1% względem 2009 roku). Warto 
zauważyć, że przewaga liczby ludności 
w wieku mobilnym stopniowo zostanie 

wyeliminowana, w konsekwencji czego następuje zrównanie badanych cech 
w 2049 roku. Według prognoz, w całym analizowanym okresie zmniejszeniu o 9 p.p. 
powinien ulec (rosnący w okresie historycznym) odsetek ludności w wieku produk-
cyjnym w ludności ogółem. Zgodnie z prognozą, w 2050 roku będzie on wynosić 
55%, co oznacza, że na 100 mieszkańców powiatu świdnickiego przypadnie 55 osób 
w wieku produkcyjnym. 

 
Rys. 3.115. Liczba ludności według grup 

wieku w powiecie świdnickim 
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Przewiduje się, że liczba ludności w wieku mobilnym będzie systematycznie spa-
dać w prognozowanym okresie. Największy spadek według prognoz ma nastąpić 
w 2028 roku, kiedy liczba kobiet w wieku 1844 wyniesie 10 519, a liczba mężczyzn 

w tej samej grupie wiekowej osiągnie 
poziom 11 484 osób. Udział liczby 
mężczyzn w badanej grupie ludności 
w całym analizowanym okresie będzie 
nieznacznie wzrastać, z 51,5% do 
52,5% na przestrzeni 2010–2050. We-
dług szacunków w roku 2050 będzie 
7546 mieszkanek powiatu świdnickie-
go w wieku mobilnym i liczba ta 
zmniejszy się o 46% w odniesieniu do 
2009 roku. Liczebność mężczyzn 
w wymienionej grupie również zmale-
je względem roku 2009 o 43,7% (spa-
dek z 14 793 do 8 336 osób). Udział 
mężczyzn i kobiet w wieku mobilnym 

w ludności w wieku produkcyjnym ulegnie znacznemu zmniejszeniu w całym anali-
zowanym okresie (spadek o 12,2 p.p.) i w 2050 roku osiągnie 49,9%.  

Rysunek 3.118. pokazuje, jakie zmiany do 2050 roku będą dotyczyć liczby ludności 
w wieku niemobilnym w podziale na płeć w powiecie świdnickim. Liczba ludności we 
wspomnianej grupie wiekowej zmaleje w całym analizowanym okresie z 17 560 w 2009 

do 15 963 w 2050 roku. Przewidywany 
wzrost liczby mężczyzn w wieku 4564 
lata z 8283 do 9197 osób będzie mieć 
miejsce w latach 20242038. Liczba 
kobiet w wieku 4559 lat będzie wyka-
zywać trend rosnący jedynie w latach 
20222032 (wzrost z 6804 do 7555 
osób). Porównując pierwszy i ostatni 
okres prognozy, przewiduje się jednak, 
że zarówno liczebność kobiet, jak 
i mężczyzn zmniejszy się odpowiednio 
o 14,2% oraz 4,6%. W tym samym cza-
sie przewaga udziału mężczyzn w oma-
wianej grupie wiekowej zwiększy się 

o 2,6 p.p., osiągając w ostatnim roku predykcji 55,9%. Rosnąca tendencja ma dotyczyć 
również udziału ludności niemobilnej w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym, 
w związku z czym w 2050 roku 50,13% zasobów siły roboczej stanowić będą osoby po 
45. roku życia (wzrost o 12,2 p.p. względem 2009 roku). 

 
Rys. 3.117. Liczba ludności w wieku  

mobilnym w podziale na płeć w powiecie 
świdnickim 
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Liczba ludności w wieku nieprodukcyjnym w powiecie świdnickim według pro-
gnoz będzie ulegać znacznym wahaniom. Do 2025 roku przewiduje się jej wzrost 
o 12% w stosunku do 2010 roku (z 26 025 do 29 261 osób). Zgodnie z przewidywa-

niami, odnotowany zostanie spadek 
o 11% (do 26 089 osób w 2050 roku). 
Współczynnik maskulinizacji w anali-
zowanej grupie będzie utrzymywał się 
na względnie stałym poziomie (śred-
nio 41,9%) w całym analizowanym 
okresie. W 2025 roku liczba kobiet 
w wieku nieprodukcyjnym wyniesie 
16 941, a liczba mężczyzn w tej samej 
grupie wiekowej 12 320 osób. Do 
końca prognozowanego okresu obie 
wielkości będą maleć i wyniosą 
w 2050 roku 15 341 i 10 748 osób. 
Szacuje się wzrost udziału ludności 
w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej 

liczbie ludności o 7 p.p. w latach 2009–2025. W ostatnim roku prognozy odsetek ten 
wzrośnie o kolejne 2 p.p. i wyniesie 45%. 

W powiecie świdnickim prognozuje się, że na 100 osób w wieku produkcyjnym 
przypadać będzie coraz więcej osób w wieku nieprodukcyjnym. W latach 20092050 
wskaźnik obciążenia ekonomicznego zwiększy się z 56 do 82, zatem tempo jego 
zmian będzie większe niż w przypadku całego województwa lubelskiego (wzrost z 58 
do 79 w tym samym okresie). Według prognoz, rosnąca tendencja ma dotyczyć rów-
nież udziału ludności niemobilnej w ogólnej liczbie ludności w wieku produkcyjnym 
(wzrost o 12,2 p.p. w stosunku do 2009 roku). Szacuje się, że w 2050 roku 50,1% 
ludności produkcyjnej będą stanowić osoby w wieku od 45 do 59/64 lata. Będą to 
w przeważającej mierze mężczyźni (w 2050 roku 55,9%). 

3.22. Powiat tomaszowski61  

Powiat tomaszowski, będący jednym z większych pod względem powierzchni 
powiatów w województwie lubelskim, zajmuje 1489 km². W 2009 roku zamieszkiwa-
ło go 86 657 osób z przewagą ludności osiedlonej na terenach wiejskich (72% ogólnej 
liczby ludności powiatu). Tereny wiejskie zajmują 1452 km² ogólnej powierzchni 
powiatu. Średnia gęstość zaludnienia wynosi na nich 43 osoby na km². Tereny miej-
skie zajmują jedynie 2,5% ogólnej powierzchni powiatu tomaszowskiego, co świad-
czy o dominacji rolniczego charakteru tej jednostki terytorialnej. 
                                                   
61 Wstępną charakterystykę powiatu tomaszowskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 

 
Rys. 3.119. Liczba ludności w wieku  
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Rysunek 3.120. dotyczy prognozy ogólnej liczby ludności w powiecie tomaszow-
skim. Przez cały okres prognozy widać wyraźny spadek ogólnej liczby ludności 
w powiecie, z 86 657 osób w 2009 roku do 66 979 osób w 2050 roku (spadek o 22,7%). 

Przewiduje się ponadto, że przewaga 
ludności w wieku produkcyjnym nad 
liczbą ludności w wieku nieprodukcyj-
nym w okresie prognozowanym powin-
na ulegać zmniejszaniu ze względu na 
malejącą tendencję liczby ludności 
w wieku produkcyjnym. W przypadku 
populacji osób w wieku nieprodukcyj-
nym w okresie predykcji obserwuje się 
nieznaczną zmianę (spadek o 9% na prze-
strzeni 2010–2050). Malejący w okresie 
historycznym wskaźnik obciążenia eko-
nomicznego w okresie prognozowanym 

będzie rósł w szybkim tempie do roku 2025. Dalsze tempo wzrostu nie jest tak silne, choć 
w całym prognozowanym okresie wskaźnik powinien wzrosnąć o 30% względem roku 
2009. Szacuje się, że w 2050 roku wyniesie on 79, co świadczy o tym, że na 100 osób 
w wieku produkcyjnym przypada 79 osób w wieku nieprodukcyjnym.  

Prognoza liczby ludności w wieku produkcyjnym została przedstawiona na ry-
sunku 3.121. Analizy pokazują, że rosnąca do 2009 roku liczba ludności w wieku 

produkcyjnym powinna zmniejszać się 
od tego momentu o 30% do końca 
prognozy (spadek z 53 680 do 37 349 
osób). Liczba ludności w wieku mo-
bilnym w okresie historycznym prze-
wyższała znacznie liczbę ludności 
w wieku niemobilnym. W okresie ob-
jętym prognozą przewiduje się stop-
niowe zmniejszanie tej różnicy aż do 
2036 roku, w którym po wyrównaniu 
obu wielkości następuje odwrócenie 
przewagi na korzyść ludności niemo-
bilnej. W całym analizowanym okresie 

liczba ludności w wieku 1844 zmniejszy się do 53% wartości z początku prognozy 
(spadek z 33 230 osób w 2009 roku do 17 648 osób w roku 2050). Zgodnie z progno-
zą, w tym samym czasie nastąpi niewielka zmiana liczby ludności w wieku niemobil-
nym. Szacuje się, że liczebność tej grupy zmniejszy się zaledwie o 4% względem 
2009 roku i osiągnie stan 19 666 osób w ostatnim roku predykcji. Udział ludności 
w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu tomaszowskiego 

 
Rys. 3.120. Liczba ludności według grup 
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zmniejszy się do 2025 roku o 5 p.p. (w odniesieniu do roku 2009). Jak wskazują dłu-
gookresowe prognozy, w 2050 roku 55,76% ludności zamieszkującej powiat toma-
szowski stanowić będą osoby w wieku od 18 do 59/64 lat. 

Rysunek 3.122. przedstawia prognozę struktury demograficznej ludności w wieku 
mobilnym w powiecie tomaszowskim z uwzględnieniem podziału na płeć. Obserwowa-
na w okresie bazującym na danych historycznych przewaga liczby mężczyzn nad liczbą 

kobiet ulegnie niewielkiemu zmniejsze-
niu (o 0,23 p.p. w latach 2010–2050). 
Zgodnie z prognozą największy spadek 
liczby ludności w wieku 18–44 lata ma 
przypaść na rok 2028, w którym liczba 
mężczyzn wyniesie 12 643, a kobiet 
11 607. Od 2009 roku do końca okresu 
prognozy liczba osób w tej grupie wie-
kowej spadnie o 46,8% do stanu 17 684 
osób w roku 2050. Na koniec prognozy 
powiat tomaszowski powinny zamiesz-
kiwać 8433 kobiety i 9251 mężczyzn 
w wieku mobilnym. Szacuje się, że 
udział ludności w wieku mobilnym 

w ludności w wieku aktywności zawodowej zmniejszy się o 14,5 p.p. w całym okresie 
jaki obejmuje prognoza i osiągnie na koniec 47,3%. 

Na rysunku 3.123. pokazano, jak zmieni się liczba ludności w wieku niemobil-
nym, uwzględniając podział na płeć. Według prognoz, przewaga liczby mężczyzn nad 

liczbą kobiet we wspomnianej grupie 
wiekowej będzie się pogłębiać i w 2050 
wyniesie 3964 osoby. Oznacza to, że na 
100 kobiet przypadać będzie 150 męż-
czyzn. Szacuje się ponadto, że liczba 
kobiet i mężczyzn w wieku niemobil-
nym ma podlegać znacznym wahaniom 
w całym analizowanym okresie. Wzrost 
ich liczebności ma wystąpić jedynie 
w latach 20202031 w przypadku kobiet 
i w latach 20242038 dla mężczyzn. 
W obu przypadkach będzie to wzrost 
rzędu 10%. Liczba mężczyzn w wieku 
niemobilnym w końcowym okresie 

prognozy powinna się zwiększyć o 26,7% względem 2009 roku, zaś liczba kobiet 
w wieku 4559 lat powinna ulec redukcji do 12,2%. Szacuje się, że w 2050 roku 
w powiecie tomaszowskim będzie 7851 kobiet i 11 815 mężczyzn. W horyzoncie 

 
Rys. 3.122. Liczba ludności w wieku  
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prognozy udział ludności w wieku mobilnym w ogólnej liczbie ludności w wieku 
produkcyjnym wzrośnie o 14,6 p.p. i szacuje się, że wyniesie 52,7% w roku 2050.  

Rysunek 3.124. pokazuje, jak w przyszłości kształtować się będzie liczba ludno-
ści w wieku nieprodukcyjnym, cechowana w okresie historycznym malejącym tren-
dem. Od roku 2010 (32 572 osoby) obserwuje się odwrócenie tej tendencji i wzrost 

liczebności wspomnianej grupy do 
34 057 osób w roku 2025. Kolejny 
spadek ma trwać aż do końca progno-
zowanego okresu. Szacuje się, że na 
koniec 2050 roku powiat tomaszowski 
powinno zamieszkiwać 29 630 osób 
w wieku nieprodukcyjnym. Oznacza to 
spadek o 10,1% w odniesieniu do roku 
2009. Nadwyżka liczby kobiet nad 
liczbą mężczyzn w omawianej grupie 
wiekowej utrzymuje się w całym roz-
ważanym okresie. Niewielkim zmia-
nom ma podlegać również liczba ko-
biet w wieku nieprodukcyjnym. 

W 2050 roku osiągnie ona stan 17 533 osób, co oznacza spadek zaledwie o 9% w sto-
sunku do roku 2009 (19 207 osób). Według prognoz, liczba mężczyzn w wieku nie-
produkcyjnym zmniejszy się z 13 770 do 12 097 osób w ostatnim roku (spadek 
o 12%). Odsetek liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym w horyzoncie prognozy 
wynosić będzie 44,2%. Oznacza to wzrost omawianego odsetka o 6,2 p.p. w porów-
naniu do ostatniego roku historycznego.  

Powiat tomaszowski w ostatnim prognozowanym okresie będzie charaktery-
zował się takim samym obciążeniem ekonomicznym co województwo lubelskie. 
Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadać będzie 79 osób w wieku niepro-
dukcyjnym (wzrost o 30% względem roku 2009). Według szacunków, odsetek 
osób w wieku produkcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców powiatu będzie się 
zmniejszał w szybkim tempie do 2025 roku i wyniesie wówczas 57%. Szacunki 
pokazują również malejący udział ludności w wieku mobilnym wśród osób 
w wieku produkcyjnym, co dodatkowo potwierdza założenia o negatywnych 
zmianach w strukturze demograficznej mieszkańców powiatu tomaszowskiego. 
W horyzoncie prognozy na 100 osób w niemobilnym przypadać będzie 90 osób 
w wieku mobilnym.  

 
Rys. 3.124. Liczba ludności w wieku  
nieprodukcyjnym w podziale na płeć  

w powiecie tomaszowskim 
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3.23. Powiat włodawski62 

Powiat włodawski posiada najmniejszą gęstość zaludnienia w województwie lubel-
skim wynoszącą 31 osób na km². Na powierzchni 1256 km² mieszkańcami powiatu jest 
39 526 osób. Ludność miejska zamieszkująca miasto Włodawa (o powierzchni 18 km2) 
wynosiła w 2009 roku 13 508 osób. Tereny wiejskie, na których na 1 kilometr kwadra-
towy przypada zaledwie 21 osób, zajmują aż 98,6% ogólnej powierzchni powiatu.  

Rysunek 3.125. przestawia prognozę liczby ludności w powiecie włodawskim, 
z uwzględnieniem podziału na wiek produkcyjny i nieprodukcyjny. Szacuje się, że przez 
cały badany okres liczba ludności w powiecie powinna wykazywać spadek (o 23,2%) 

z 39 526 osób w 2009 roku do 30 375 
osób w roku 2050. Prognozuje się, że 
znaczna przewaga liczby ludności 
w wieku produkcyjnym nad liczbą ludno-
ści w wieku nieprodukcyjnym w okresie 
historycznym ulegnie osłabieniu począw-
szy od 2010 roku. Mniejsza dynamika 
zmian dotyczyć będzie liczby ludności 
w wieku nieprodukcyjnym. Obie wielko-
ści będą zatem dążyły do wyrównania 
w przyszłości. Wskaźnik obciążenia eko-
nomicznego według prognoz będzie ro-
snąć w najszybszym tempie do 2025 roku 

(wzrost o 19% względem 2009 roku), po czym zmniejszy się tempo jego zmian i na koniec 
2050 roku wyniesie 71. Oznacza to, że na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypa-
dać 71 osób w wieku nieprodukcyjnym (w tym 22 osoby w wieku przedprodukcyjnym). 

 Liczba ludności w wieku produk-
cyjnym w powiecie włodawskim wy-
kazywała trend rosnący. Po 2009 roku 
prognozuje się malejącą tendencję 
liczebności mieszkańców w tym wie-
ku, co przedstawia rysunek 3.126. 
W całym prognozowanym okresie 
liczba ludności w wieku od 18 do 
59/64 lat zmniejszyła się o 29% 
względem roku 2009 (spadek z 25 065 
osób do 17 783 osób w 2050 roku). 
Szacuje się również, że stopniowemu 
zmniejszeniu ulegnie liczba ludności 

                                                   
62 Wstępną charakterystykę powiatu włodawskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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w wieku mobilnym. Do 2036 roku widoczna przewaga grupy mobilnej nad ludnością 
w wieku niemobilnym będzie się zmniejszać aż do zrównania obu poziomów. Zgodnie 
z wynikami prognoz, w 2050 roku powiat włodawski powinien być zamieszkiwany 
przez 8429 osób w wieku mobilnym i 9354 osoby w wieku niemobilnym. Negatywne 
zmiany w strukturze demograficznej związane są również z prognozowanym zwięk-
szeniem udziału liczby ludności niemobilnej w ogólnej liczbie ludności. Odsetek lud-
ności w wieku produkcyjnym powinien zmniejszyć się w okresie prognozy o około 
5 p.p., osiągając wartość 58,5% na koniec 2050 roku. 

 Rysunek 3.127. przedstawia prognozę liczby ludności w wieku mobilnym w powie-
cie włodawskim i udział tej grupy w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. Szacuje się 
spadek liczby ludności w wieku 1844 lata, w całym prognozowanym okresie o 45% 

w odniesieniu do roku 2009 (15 368 
osób). Największy spadek ma przypadać 
na 2028 rok, w którym odnotuje się 
6081 mężczyzn i 5390 kobiet. Przewaga 
liczby kobiet nad liczbą mężczyzn 
w wieku mobilnym będzie utrzymywać 
się na stałym poziomie 53%. W ostatnim 
roku prognozy mieszkańcami powiatu 
w wieku mobilnym będzie 3939 kobiet 
i 4490 mężczyzn, co oznacza spadek 
liczebności tych grup odpowiednio 
o 46% i 45% w porównaniu z rokiem 
2009. Przewiduje się, że udział ludności 
w wieku mobilnym w ludności w wieku 

aktywności zawodowej ulegnie redukcji o 13,9 p.p. i w ostatnim roku prognozy wyniesie 
47,4%. Jak wskazują prognozy, z 52,61% w 2009 roku do 53,27% w 2050 roku wzrośnie 
natomiast odsetek mężczyzn w omawianej grupie wiekowej.  

 Na rysunku 3.128. pokazano pro-
gnozę liczby ludności w wieku niemo-
bilnym na terenie powiatu włodawskie-
go z uwzględnieniem podziału na płeć. 
Obserwuje się znaczne wahania liczby 
kobiet i mężczyzn w wieku niemobil-
nym, połączone ze zwiększaniem ich 
udziału w ludności produkcyjnej. Szacu-
je się, że liczba mężczyzn w omawianej 
grupie wiekowej będzie maleć do 
2023 roku (wyniesie wówczas 5054 
osoby). Po tym spodku przewidywany 
jest ponowny wzrost aż do roku 2039 
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(5605 osób), po czym wystąpi znów tendencja malejąca. Szacuje się, że w 2050 roku licz-
ba mężczyzn w wieku 45–64 lata osiągnie stan 5441 osób, co oznacza wzrost o 17% li-
czebności tej grupy w relacji do roku 2009. Liczba kobiet w całym badanym okresie ule-
gnie redukcji o 10% względem roku 2009 i w ostatnim roku ma osiągnąć 3913 osób. Pro-
gnozy wskazują również, że od 2009 roku zwiększy się o 3 p.p. udział mężczyzn w liczbie 
ludności w wieku niemobilnym (58,17% w 2050 roku). Zgodnie z predykcją, w ostatnim 
roku poddanym analizie 52,6% ludności w wieku produkcyjnym ma stanowić ludność 
w wieku niemobilnym (wzrost o 13,9 p.p. względem 2009 roku). 

Zgodnie z predykcją, zmniejszająca się w okresie historycznym liczba ludności 
w wieku nieprodukcyjnym wzrośnie w latach 20132024, osiągając w 2024 roku stan 
14 683 osób. Po tym okresie przewidywany jest jednak spadek jej liczebności. Według 

prognoz, liczba mieszkańców powiatu 
włodawskiego w wieku przed- i popro-
dukcyjnym w 2050 roku wynosić bę-
dzie 12 592 osoby. Oznacza to spadek 
o 13% w stosunku do roku 2009. Przez 
cały prognozowany okres utrzymuje się 
niesłabnąca przewaga liczby kobiet 
w analizowanej grupie oscylująca wo-
kół 60% (wzrost tej przewagi o 2 p.p. 
w końcu 2050 roku). Od 2009 roku 
liczebność kobiet w omawianej grupie 
wiekowej zmniejszać się będzie z 8387 
do 7634 osób w roku 2050 (spadek 
o 9%). W przypadku mężczyzn w wie-

ku nieprodukcyjnym również będzie dominować malejąca tendencja. W ostatnim roku 
prognozy powiat włodawski ma zamieszkiwać 4958 mężczyzn w wieku nieprodukcyj-
nym. Oznacza to spadek o 18% w porównaniu do roku 2009. Prognozuje się, że udział 
ludności w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej liczbie ludności będzie wykazywać ten-
dencję rosnącą, do 41,5% w 2050 roku. 

Liczba ludności w wieku produkcyjnym na terenie powiatu włodawskiego, 
zgodnie z wynikami prognozy, będzie się charakteryzować malejącą tendencją. 
Odsetek ludności w wieku produkcyjnym powinien zmniejszyć się w okresie 
prognozy o 5 p.p., osiągając poziom 58,54% na koniec 2050 roku. Pod tym 
względem jest to lepszy wynik niż w przypadku województwa lubelskiego (56% 
w 2050 roku). Jak podają prognozy, znacznej redukcji ma jednak podlegać udział 
ludności w wieku mobilnym w liczbie ludności w wieku produkcyjnym. W całym 
analizowanym okresie wskaźnik ten zmniejszy się o 13,9 p.p. i w ostatnim roku 
prognozy 47,4% populacji osób w wieku produkcyjnym będą stanowić osoby 
w wieku do 45 lat (w województwie lubelskim 51%). Zmiany te niekorzystnie 
wpływają na strukturę demograficzną ludności powiatu włodawskiego. 
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3.24. Powiat zamojski63 

Powiat zamojski pod względem powierzchni znajduje się na trzecim miejscu 
w województwie lubelskim i na piątym miejscu pod względem liczby osób zamiesz-
kujących powiat. Liczba mieszkańców powiatu wynosi 109 181 osób, z czego 89,2% 
stanowi ludność osiedlona na terenach wiejskich. Powierzchnia powiatu zajmuje 
1870 km², a jej średnia gęstość zaludnienia to 58 osób na km². 

Jak wynika z prognoz przedstawionych na rysunku 3.130., w całym prognozowa-
nym okresie stale zmniejsza się ogólna liczba ludności w powiecie zamojskim. W latach 
2009–2050 szacuje się jej spadek o 21%, z 109 181 osób (2009 rok) do 86 199 osób 

(2050 rok). W 2009 roku widoczna jest 
wyraźna przewaga liczby ludności 
w wieku produkcyjnym nad ludnością 
w wieku nieprodukcyjnym (na 100 
osób w wieku produkcyjnym przypada-
ło 65 osób w wieku nieprodukcyjnym). 
Liczebności tych grup wynoszą w tym 
okresie odpowiednio 66 092 osoby 
i 43 089 osób. Prognozuje się jednak, że 
przewaga ta będzie ulegać znacznemu 
osłabieniu. Wynika to z szacowanych 
malejących tendencji liczby ludności 
w wieku od 18 do 59/64. Przewidywa-
ny jest spadek liczebności tej populacji 

do 46 863 osób (spadek do 29% względem roku 2009). Zmiany liczby ludności w wieku 
nieprodukcyjnym będą mniejsze. Nastąpi spadek z 43 089 osób (2009 rok) do 
39 336 osób w 2050 roku. W okresie predykcji szacuje się również znaczny wzrost 
wskaźnika obciążenia ekonomicznego z 65 do poziomu 84. Wskaźnik obciążenia eko-
nomicznego wynoszący w ostatnim roku prognozy 84 świadczy o tym, że na 100 osób 
w wieku produkcyjnym przypadają 84 osoby w wieku nieprodukcyjnym. 

 

                                                   
63 Wstępną charakterystykę powiatu zamojskiego opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat. gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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Rysunek 3.131. przedstawia prognozę liczby ludności w wieku produkcyjnym 
z uwzględnieniem wieku mobilnego i niemobilnego mieszkańców powiatu zamojskie-
go. Od 2009 roku przewidywany jest stały, systematyczny spadek liczby ludności 

w wieku produkcyjnym. Szacuje się, 
że przewaga liczby ludności w wieku 
1844 lat, wyraźna zwłaszcza w okre-
sie historycznym, ma ulec zmniejsza-
niu do roku 2045, w którym następuje 
jej zrównanie z liczbą ludności w wie-
ku niemobilnym. Dalsze tendencje 
kształtujące tę kategorię ludności do-
prowadzą do odwrócenia wspomnianej 
przewagi. W całym okresie prognozy 
liczba ludności w wieku mobilnym 
zmniejszy się o 44% (spadek z 41 513 
osób w 2009 roku do 23 224 osób 

w roku 2050). Zgodnie z predykcją, niewielka dynamika będzie cechować zmiany 
liczby ludności w wieku niemobilnym, która od 2009 roku zmniejszy się z 24 579 
osób do 23 639 osób (spadek o 4%). Przewiduje się ponadto, że do 2028 roku liczba 
osób w wieku produkcyjnym ulegnie znacznej redukcji w porównaniu z liczbą ludno-
ści ogółem. Przejawem tego będzie deprecjacja udziału o 5,6 p.p. w porównaniu do 
2009 roku i wyniesie 55,14%. W ostatnim roku prognozy 54,37% ludności ogółem 
będą stanowić osoby w wieku aktywności zawodowej.  

Szacuje się, że liczba ludności w wieku mobilnym w powiecie zamojskim po wzro-
ście w okresie historycznym będzie się zmniejszać w całym okresie prognozy. Przewaga 
liczby mężczyzn w grupie wiekowej 1844 zmniejszy się w tym okresie o 0,5 p.p. 
i wyniesie w 2050 roku 51,41%. Według prognoz liczba mężczyzn w wieku mobilnym 
mieszkających w powiecie zamojskim ulegnie zmniejszeniu z 21 631 w 2009 roku do 

11 939 w roku 2050. Odpowiada to 
spadkowi o 45%. W przypadku kobiet 
oczekiwana jest 43-procentowa reduk-
cja (z 19 882 do 11 285 osób). Udział 
ludności w wieku mobilnym w ludności 
w wieku produkcyjnym będzie nie-
znacznie wzrastał do 2017 roku 
i wyniesie wówczas 63,3%. Szacuje się 
jednak, że w kolejnym przedziale pro-
gnozy odsetek ten zmaleje do 49,6% 
w 2050 roku. W całym okresie objętym 
prognozą odpowiada to spadkowi 
o 13,2 p.p. Według szacunków męż-
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czyźni w wieku mobilnym będą stanowić 51,4% ogólnej liczby ludności w tym prze-
dziale wiekowym w 2050 roku. 

Na rysunku 3.133. pokazano, jak w przyszłości ma się kształtować liczba ludno-
ści w wieku niemobilnym w powiecie zamojskim z uwzględnieniem podziału na płeć. 
Wahaniom liczby kobiet i mężczyzn w wieku niemobilnym ma odpowiadać zwiększa-

jący się udział tych grup w ludności 
w wieku produkcyjnym. Szacuje się, 
że od 2009 roku udział liczby ludności 
w wieku niemobilnym w zasobie siły 
roboczej zwiększy się z 37,34% 
w 2010 roku do 50,44% w 2050 roku. 
Zgodnie z wynikami prognoz, w anali-
zowanym okresie liczba mężczyzn 
w wieku 4564 lata będzie wykazywać 
tendencję rosnącą i zwiększy się 
o 25% w stosunku do roku 2009. Naj-
większy wzrost (o 227 osób w stosun-
ku do roku poprzedniego) przypadnie 
według szacunków na rok 2027. Prze-

waga liczby mężczyzn nad liczbą kobiet będzie rosła z 57,3% (2009 rok) do 61% 
w ostatnim roku prognozy. W ostatnim roku prognozy liczba kobiet w wieku niemo-
bilnym w powiecie zamojskim powinna wynieść 9208 (spadek o 12% względem roku 
2009), a mężczyzn 14 431.  

 Rysunek 3.134. przedstawia prognozę liczby ludności w wieku przed- i popro-
dukcyjnym. Szacuje się, że malejąca tendencja liczby ludności w wieku nieprodukcyj-

nym ulegnie odwróceniu w latach 
20122024, w których obserwuje się 
jej wzrost o 5% (z 42 326 do 45 426 
osób). Jak wynika z długookresowych 
prognoz, wzrost ten będzie jednak 
krótkotrwały, bo od 2025 roku liczeb-
ność ta ponownie zmaleje (do 39 336 
osób w roku 2050). Oznacza to spadek 
o 9% w całym analizowanym okresie). 
Przewaga liczby kobiet nad liczbą 
mężczyzn w wieku nieprodukcyjnym 
nie ulegnie znacznej zmianie i będzie 
oscylować średnio wokół 59%. Liczba 
kobiet w wieku nieprodukcyjnym 

zmniejszy się w ostatnim roku do 92,7% stanu z 2009 roku i wyniesie 23 308. Z kolei 
liczba mężczyzn w tej samej grupie wiekowej zmaleje o 11% (23 308 w 2050 roku). 

 
Rys. 3.133. Liczba ludności w wieku  

niemobilnym w podziale na płeć w powiecie 
zamojskim 

 
Rys. 3.134. Liczba ludności w wieku  
nieprodukcyjnym w podziale na płeć  

w powiecie zamojskim 



218 

Według prognoz, udział liczby ludności w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej liczbie 
ludności wzrośnie o około 6 p.p. i wyniesie w 2050 roku 45,6%. Najsilniejszy wzrost 
tego wskaźnika ma przypadać na lata 20112025. 

Według prognoz, wskaźnik obciążenia ekonomicznego w powiecie zamojskim bę-
dzie odznaczał się tendencją rosnącą w całym okresie analizy. Szacuje się, że w latach 
20092050 wzrośnie on o 30%. Jak podają prognozy, w ostatnim roku analiz na 
100 osób w wieku produkcyjnym będą przypadały 84 osoby w wieku nieprodukcyjnym. 
Jest to poziom wyższy niż w przypadku województwa lubelskiego (79 w 2050 roku). 
Szacuje się również spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym do poziomu 
46 863 osób w roku 2050 (spadek o 29% względem 2009 roku). Spadkowi temu będzie 
towarzyszyć zmniejszająca się liczba ludności w wieku mobilnym. W 2050 roku 
49,6% mieszkańców powiatu zamojskiego w wieku od 18 do 59/64 lat będzie w wieku 
mobilnym (w województwie 49%). Analizując liczbę osób według ekonomicznych grup 
wieku, przewiduje się wystąpienie niekorzystnych tendencji demograficznych w powie-
cie. Porównując lata 2009 i 2050, szacuje się, że ludność w wieku przedprodukcyjnym 
ulegnie redukcji o 43%, ludność w wieku produkcyjnym zmniejszy się o 29%, zaś 
w przypadku osób w wieku poprodukcyjnym zaobserwuje się wzrost o 27%.  

3.24. Powiat miasta Zamość64 

 Powiat grodzki Zamość, będący najmniejszym powiatem miejskim w wojewódz-
twie, obejmuje obszar 30 km², na których mieszka 66 557 osób. Plasuje się on jednak 
na drugiej lokacie w województwie lubelskim pod względem gęstości zaludnienia. Na 
1 kilometr kwadratowy powierzchni powiatu przypada aż 2219 osób.  

Na rysunku 3.135. przedstawiono przewidywaną do 2050 roku liczbę ludności 
w Zamościu, uwzględniając wiek produkcyjny i nieprodukcyjny. Zgodnie z predyk-

cjami, przez cały badany okres liczba 
mieszkańców Zamościa ma się zmniej-
szyć z 66 557 osób w 2009 roku do 
53 853 osób w roku 2050 (spadek 
o 19%). O 29% zmaleje natomiast liczba 
ludności w wieku produkcyjnym, osią-
gając w ostatnim prognozowanym okre-
sie stan 31 710 osób. W roku 2050 liczba 
ludności w wieku nieprodukcyjnym 
wyniesie 22 143 osoby, co oznacza spa-
dek zaledwie o 0,1% względem ro-
ku 2009.Widoczna przewaga ludności 
w wieku produkcyjnym nad ludnością 

                                                   
64 Wstępną charakterystykę powiatu miasta Zamość opracowano na podstawie: GUS, BDR, www.stat.gov.pl, 
dane dotyczące ludności i podziału terytorialnego [data dostępu: 05.11.2010]. 
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w wieku nieprodukcyjnym (9345 osób w 2009 roku) ulegnie z czasem zmniejszeniu. 
Przewiduje się, że malejący w okresie historycznym wskaźnik obciążenia ekonomicz-
nego, będzie rósł w całym prognozowanym okresie. Od 2025 roku tempo jego wzrostu 
zmniejszy się, a w 2050 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym będzie przypadać 
70 osób w wieku nieprodukcyjnym. Przewiduje się, że wskaźnik ten wzrośnie o 40% 
w przedziale czasowym objętym prognozą. 

Przewiduje się, że liczba ludności w wieku produkcyjnym w Zamościu w całym 
analizowanym okresie będzie wykazywać stały trend spadkowy. Malejący trend ma 
dotyczyć również liczby ludności w wieku mobilnym. W okresie historycznym obser-

wowano przewagę liczby ludności 
w wieku 1844 lata nad grupą osób 
w wieku niemobilnym, która stopniowo 
będzie niwelowana aż do roku 2034. 
W okresie tym liczebność obu tych grup 
wyniesie odpowiednio 17 673 oraz 
17 639 osób. W ciągu lat 2010–2050 
liczba ludności w wieku mobilnym 
zmniejszy się o 45%, a liczba ludności 
w wieku niemobilnym spadnie jedynie 
o 2,6%. Analizując z kolei udział siły 
roboczej w liczbie ludności ogółem, 
można zauważyć, że odsetek ten będzie 

się najszybciej zmniejszać w latach 20092025 (spadek o około 7 p.p.). W kolejnych 
latach będzie on utrzymywał się na względnie stałym poziomie 58,9%. 

Występująca w okresie historycznym przewaga kobiet w wieku 1844 lata 
zmniejszała się aż do zrównania w 2009 roku z liczbą mężczyzn w tej samej grupie 

wiekowej. Po tym okresie prognozuje 
się odwrócenie przewagi liczebnej na 
korzyść mężczyzn. Przewiduje się, że 
w 2050  Zamość będzie zamieszkiwać 
7557 mężczyzn i 7161 kobiet w wieku 
mobilnym. Oznacza to spadek w po-
równaniu do roku 2009 o odpowiednio 
43,7% i 46,7%. W 2050 roku liczba 
ludności ogółem w wieku 1844 lata 
powinna wynieść 14 717, co oznacza 
spadek do 45,2% względem roku 2009 
(26 870 osób). Zgodnie z prognozą, 
udział ludności w wieku mobilnym 

w populacji osób w wieku produkcyjnym będzie wzrastać jedynie w latach 20112015. 
W pozostałych latach prognozy szacuje się, że będzie on wykazywać tendencję spad-
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kową i w 2050 roku wyniesie 46,4%. W porównaniu do roku 2009 oznacza to spadek 
o 14,1 p.p.  

Szacuje się, że w całym prognozowanym okresie utrzyma się przewaga liczby 
mężczyzn w wieku niemobilnym nad liczbą kobiet w wieku 4559 lat mieszkających 
w Zamościu. W horyzoncie prognozy przewaga ta pogłębi się o około 3 p.p. w sto-

sunku do roku 2009 (z 51% do 53,6% 
w 2050 roku). Według prognoz, liczba 
mężczyzn w wieku niemobilnym będzie 
wykazywać tendencje wzrostowe jedy-
nie w latach 20232039 (nastąpi wzrost 
z 8428 do 9354 osób). W 2050 roku 
przewidywana liczebność mężczyzn 
w wieku 45–64 lata będzie wynosić 
9113 osób, co będzie świadczyć o jej 
zwiększeniu o 28% w odniesieniu do 
stanu z roku 2009. Liczba kobiet 
w wieku niemobilnym wzrośnie nato-
miast jedynie w latach 20202032, zaś 
w horyzoncie prognozy można spo-

dziewać się ponownej redukcji do 7879 osób. Wahaniom liczebności wyżej wymie-
nionych grup będzie towarzyszyć jednak rosnąca tendencja ich udziału w liczbie lud-
ności w wieku produkcyjnym. Szacuje się, że w 2050 roku 53,6% ludności w wieku 
produkcyjnym będą stanowić osoby w wieku niemobilnym Oznacza to, że średnio-
roczne tempo wzrostu w latach 2010–2050 ukształtuje się na poziomie 0,34 p.p.  

Rysunek 3.139. przedstawia przewidywaną do 2050 roku liczbę osób w wieku 
nieprodukcyjnym w Zamościu. Prognozuje się, że od roku 2009 do 2025 liczba ludno-
ści w wieku nieprodukcyjnym będzie się zwiększać, aż wyniesie 25 465 osób. Jak 

wynika z prognoz długookresowych, 
w drugim przedziale predykcji będzie 
można obserwować ponowny spadek 
liczebności populacji w wieku przed- 
i poprodukcyjnym. Szacuje się, że 
w ostatnim roku prognozy omawiana 
grupa ludności powróci do stanu 
z 2009 roku i wyniesie 22 143 osoby. 
Przez cały analizowany okres przewa-
ga liczby kobiet w analizowanej grupie 
wzrośnie z 58,3% w roku 2009 do 
59,5% w 2050 roku. Prognozuje się, że 
liczba kobiet w omawianej grupie wie-
kowej zwiększy się o 2% w latach 

 
Rys. 3.138. Liczba ludności w wieku  

niemobilnym w podziale na płeć w Zamościu 

 
Rys. 3.139. Liczba ludności w wieku  
nieprodukcyjnym w podziale na płeć  

w Zamościu 
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2009–2050 (z 12 912 do 13 168 osób). Z kolei liczba mężczyzn w wieku nieproduk-
cyjnym ulegnie zmniejszeniu o 3% (z 9250 do 8976 osób w 2050 roku). Udział ludno-
ści w wieku nieprodukcyjnym w ogólnej liczbie mieszkańców Zamościa będzie się 
zwiększał do 2025 roku (wzrost o 7% w stosunku do roku 2009). W przyszłości tempo 
wzrostu powinno słabnąć i w 2050 roku odsetek ludności w wieku nieprodukcyjnym 
wyniesie 41,1%. 

Problem starzenia się społeczeństwa nie ominie również miasta Zamość. Przewi-
dywany wskaźnik obciążenia ekonomicznego będzie o 9 osób mniejszy niż prognoza 
dla województwa lubelskiego. W horyzoncie prognozy na 100 osób w wieku produk-
cyjnym będzie przypadać 70 osób w wieku nieprodukcyjnym, w tym 21 osób będzie 
w wieku do 18. roku życia. Od 2009 roku do końca okresu predykcji przewiduje się 
jednak 29-procentowy spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym. Zmianom 
struktury ludności według ekonomicznych grup wieku będzie towarzyszyć również 
wzrost odsetka osób w wieku niemobilnym w łącznych zasobach siły roboczej, który 
na przestrzeni lat 2009–2050 wzrośnie o 14,1 p.p. Takie tempo wzrostu, wyższe niż 
w województwie lubelskim, potwierdza jedynie przypuszczenia o negatywnych zmia-
nach, jakie będą zachodzić w strukturze demograficznej miasta.  
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Podsumowanie prognoz struktury demograficznej 

Wykonane prognozy struktury demograficznej dla województwa lubelskiego po-
zwalają na ocenę przewidywanego tempa zmian stanu i struktury ludności według 
różnych grup wiekowych w latach 20102050. Badanie przeprowadzono z uwzględ-
nieniem zmian zachodzących w mniejszych jednostkach terytorialnych, jakimi są po-
wiaty. Odmienna powierzchnia terytorialna każdego powiatu, różnice w udziale ob-
szarów miejskich i wiejskich oraz w strukturze demograficznej ludności zamieszkują-
cej określony obszar w znacznym stopniu determinują otrzymane wyniki.  

Województwo lubelskie w 2009 roku zamieszkało ponad 2,1 mln osób, z czego 
53,4% stanowiła ludność osiedlona na terenach wiejskich. W okresie predykcji liczba 
mieszkańców powinna ulegać stopniowemu zmniejszaniu (średnio w tempie 0,5% 
rocznie). Zgodnie z prognozą, w 2050 roku liczba ludności w województwie powinna 
wynieść już zaledwie 1,7 mln osób, co oznacza spadek o 21% względem roku 2009. 
Spadkowa tendencja ogólnej liczebności mieszkańców będzie dotyczyć wszystkich 
powiatów na obszarze województwa lubelskiego. Szacuje się, że największa redukcja 
– o 39% (względem liczebności z 2009 roku) wystąpi w powiecie krasnostawskim. 
Nieco lepsza sytuacja (spadek o 27%) będzie dotyczyć powiatów: parczewskiego, 
ryckiego, tomaszowskiego, włodawskiego. Najmniejsza redukcja przypadnie w udzia-
le powiatowi lubelskiemu (spadek o 11%).  

Spadkowej tendencji liczby mieszkańców w poszczególnych jednostkach teryto-
rialnych będzie towarzyszyć malejąca liczba ludności w wieku produkcyjnym. We-
dług prognoz, w 2050 roku w województwie lubelskim będzie ponad 956 000 osób 
w wieku od 18 do 59/64 lat. Oznacza to spadek o 30% w odniesieniu do poziomu 
z 2009 roku. Szacuje się ponadto, że w ostatnim roku prognozy jedynie w 12 powia-
tach zostanie przewyższony 56-procentowy udział ludności w wieku produkcyjnym 
(wartość wskaźnika dla województwa lubelskiego). Będą to powiaty: Biała Podlaska, 
biłgorajski, Chełm, chełmski, lubartowski, lubelski, łęczyński, opolski, radzyński, 
rycki, włodawski i Zamość.  

Niekorzystne procesy będą jednak zachodzić w grupie osób w wieku 
produkcyjnym. W 2009 roku w województwie lubelskim osoby w wieku niemobilnym 
stanowiły 37,2% osób w wieku produkcyjnym. Jak wskazują prognozy 
długookresowe, odsetek ten będzie systematycznie wzrastał i w 2050 roku 51% siły 
roboczej będzie stanowić ludność powyżej 45. roku życia. Niekorzystnie dla 
społeczeństwa będzie się również kształtować stosunek liczby ludności w wieku 
nieprodukcyjnym do liczby ludności w wieku produkcyjnym, określany wskaźnikiem 
obciążenia ekonomicznego ludności. Przewidywany jest wzrost tego obciążenia 
z 58 osób w 2009 roku do 79 w horyzoncie prognozy. Niekorzystnie zmieni się 
również proporcja tego obciążenia, ponieważ w 2050 roku na 100 osób w wieku 
produkcyjnym będą przypadać 24 osoby w wieku przedprodukcyjnym oraz 54 osoby 



223 

w wieku poprodukcyjnym. Z kolei obciążenie w 2009 roku będzie składać się w 53% 
z ludności w wieku do 18 lat oraz w 47% z osób powyżej 60/65 lat.  

We wszystkich powiatach obserwuje się podobną sytuację. Najbardziej widoczny 
spadek udziału liczby osób w wieku mobilnym prognozowany jest w przypadku po-
wiatu łęczyńskiego (spadek aż o 28,1 p.p. w latach 1995–2050). Z kolei największy 
wzrost wskaźnika obciążenia ekonomicznego w latach 20092050 prognozuje się dla 
Lublina oraz powiatu puławskiego (wzrost o 34 osoby).  

Malejąca liczba mieszkańców połączona ze zmniejszonym odsetkiem ludności 
w wieku produkcyjnym świadczą o negatywnych zmianach (zarówno w strukturze 
ludności, jak i w sferze ekonomicznej), jakie mogą dotknąć województwo lubelskie do 
końca 2050 roku. Proces starzenia się społeczeństwa to również starzenie się zasobów 
ludzkich, zaś jego skutki będą coraz bardziej odczuwalne na rynku pracy. Niepokojące 
wyniki prognoz demograficznych świadczą o konieczności podjęcia określonych dzia-
łań związanych z utrzymaniem osób powyżej 45. roku życia na rynku pracy i zwięk-
szeniem ich aktywności zawodowej.  
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Rozdział 4 
Prognoza bezrobocia i zatrudnienia osób powyżej  

45. roku życia 

Niniejszy rozdział poświęcono prognozom bezrobocia i zatrudnienia osób w wie-
ku niemobilnym w województwie lubelskim. Określenie przyszłych zmian na rynku 
pracy umożliwia wykonanie kompleksowych predykcji najważniejszych kategorii 
reprezentujących rynek pracy. Istotne z punktu widzenia przyszłej sytuacji osób 
w wieku powyżej 45 lat jest rozpoznanie i predykcja tendencji związanych ze skalą 
bezrobocia z uwzględnieniem poszczególnych czynników wpływających na omawia-
ne zjawisko, takich jak: wiek, płeć, poziom wykształcenia i staż pracy. Prognozy za-
trudnienia przedstawione według płci, wieku i sektorów ekonomicznych gospodarki 
umożliwiają natomiast identyfikację kluczowych trendów na rynku pracy, stanowiąc 
warunek właściwego kształtowania działań związanych z dopasowaniem popytu 
i podaży na rynku pracy.   

Zaprezentowane predykcje obejmują długi horyzont czasu (2050 rok), dzięki 
czemu umożliwiają długofalowe planowanie działań związanych z aktywizacją osób 
w wieku niemobilnym na rynku pracy i mogą być wykorzystywane w celu eliminacji 
przyczyn dyskryminacji tych osób na rynku pracy. Wykonanie prognoz na szczeblu 
powiatowym i wojewódzkim powoduje, że przeprowadzona analiza ma duży stopień 
szczegółowości, co umożliwia formułowanie wniosków o charakterze lokalnym.  

Struktura rozdziału nawiązuje układem do dwóch kluczowych kategorii reprezen-
tujących rynek pracy. W pierwszym podrozdziale omówiono problem bezrobocia osób 
powyżej 45. roku życia z uwzględnieniem wieku, płci, wykształcenia i długości do-
świadczenia zawodowego, natomiast drugi podrozdział stanowi kompleksową analizę 
zatrudnienia osób w wieku niemobilnym w poszczególnych powiatach województwa 
lubelskiego z uwzględnieniem wieku, płci oraz sektorów ekonomicznych. 
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4.1. Prognozy bezrobocia osób w wieku powyżej 45. roku życia 

Poniższą część analizy poświęcono bezrobociu osób w wieku powyżej 45 lat. Na 
potrzeby badania wykorzystano dane dotyczące bezrobocia rejestrowanego w urzę-
dach pracy. Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, pod pojęciem bez-
robotnego rozumie się osoby niezatrudnione i niewykonujące innej pracy zarobkowej 
(w wieku od 18 do 59 lat w przypadku kobiet oraz do 64 lat w przypadku mężczyzn), 
zdolne i gotowe do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, zareje-
strowane we właściwym urzędzie pracy oraz poszukujące zatrudnienia lub innej pracy 
zarobkowej65.   

Zjawisko bezrobocia bezpośrednio uzależnione jest przede wszystkim od stanu 
gospodarki i tempa jej rozwoju. Podlega ono naprzemiennym wahaniom wraz 
z postępowaniem cyklu koniunkturalnego. W okresach, gdy tempo wzrostu PKB jest 
wysokie, bezrobocie automatycznie maleje. Do końca 2008 roku w Polsce sytuacja na 
rynku pracy pozostawała korzystna. Sprzyjającym czynnikiem był wysoki wzrost 
gospodarczy. Dynamika wzrostu PKB w 2008 roku wyniosła 5,1% wobec 6,8% 
w 2007 roku. W 2009 roku odnotowano jednak wzrost stopy bezrobocia na terenie kraju 
z 9,5% w 2008 roku do 11,9%. Przyczyniła się do tego ogólnoświatowa recesja, i chociaż 
w Polsce udało się uniknąć spadku PKB, to jednak dynamika wzrostu gospodarczego 
wyraźnie zmalała. Województwo o najwyższej stopie bezrobocia w 2009 roku to 
warmińsko-mazurskie (20,2%), z kolei najniższą stopę odnotowano w województwie 
mazowieckim (9%), wielkopolskim (9,1%) i śląskim (9,2%). Lubelszczyznę 
charakteryzuje wartość nieznacznie przewyższająca średnią krajową – 12,8%66. 

Na zjawisko bezrobocia mają wpływ także czynniki społeczne, wśród których 
wymienić można wiek, płeć, wykształcenie czy posiadany staż pracy. Szczegółowa 
analiza danych z uwzględnieniem tych czynników pozwoliła na wskazanie cech naj-
bardziej determinujących poziom bezrobocia, ze szczególnych uwzględnieniem bez-
robocia wśród osób po 45. roku życia. Osoby w wieku niemobilnym stanowią bowiem 
znaczną część ogólnej liczby bezrobotnych w Polsce –  w 2009 roku było to 30,3%, 
czyli 573 500 osób. Województwa charakteryzujące się największym udziałem osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat to dolnośląskie (36,2% w 2009 roku) oraz łódz-
kie (34,4%), a najniższy odsetek odnotowano w województwach: podkarpackim 
(24,5%), lubelskim (25%) oraz małopolskim (25,7%). 
 

                                                   
65 Na podstawie definicji GUS.  
66 GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące bezrobocia [data dostępu: 30.11.2010]. 
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4.1.1. Zróżnicowanie skali bezrobocia według wieku  

Wiek jest jednym z kluczowych czynników determinujących sytuację poszcze-
gólnych osób na rynku pracy. Z jednej strony ludzie młodzi mają utrudniony start na 
rynku pracy ze względu na niewielkie doświadczenie zawodowe, a z drugiej praco-
dawcy często unikają osób w wieku niemobilnym. Powiązane jest to z poglądem, iż 
osoby starsze charakteryzują się niższą efektywnością, kreatywnością czy też umiejęt-
nością do przystosowania się do zmieniających się realiów i stawianych im wymagań.  

Tendencje te potwierdza analiza danych o bezrobociu. W województwie lubel-
skim, podobnie jak w całej Polsce rośnie udział osób w wieku powyżej 45 lat wśród 
ogółu bezrobotnych. Jednocześnie maleje odsetek bezrobotnych do 24. roku życia, 
a jednym z powodów może być upowszechnienie szkolnictwa wyższego. Takie kie-
runki zmian związane są jednak w głównej mierze z postępującym procesem starzenia 
się społeczeństwa, mającym odzwierciedlenie również na rynku pracy. W 2009 roku 
najliczniejszą grupę wiekową wśród bezrobotnych w województwie lubelskim stano-
wiły osoby w wieku 25–34 lat (32% w porównaniu do 29% w całej Polsce). Na Lu-
belszczyźnie ma miejsce bardziej niekorzystna niż w kraju sytuacja osób młodych, 
tzn. w 2009 roku udział bezrobotnych w wieku do 18. roku życia wyniósł tu 26% 
(w porównaniu 23% w Polsce). Mniejszy jest z kolei odsetek osób pozostających bez 
pracy po 45. roku życia (25% w lubelskim względem 30% na terenie kraju). Najbar-
dziej niekorzystne zmiany na przestrzeni 2000 i 2009 roku dokonały się jednak 
w grupie osób powyżej 55 lat, bowiem ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych stale 
wzrasta (z 1,8 do 8,9% w Polsce oraz z 1,3 do 7,1% w województwie lubelskim).    

Na rysunku 4.1. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych według wieku w wo-
jewództwie lubelskim wraz z prognozami do 2050 roku. Osoby w wieku 25–34 lat 

w największym stopniu wpływają na 
poziom bezrobocia w województwie 
lubelskim. Ich udział w ogólnej liczbie 
bezrobotnych wynosi przeciętnie 32%. 
Maksymalną wartość przewiduje się na 
okres 2012–2016 (32,7%), a najniższy 
udział odnotowano w 2000 roku 
(29,4%). Szacuje się, że w horyzoncie 
predykcji omawiana relacja będzie 
podlegać powolnej redukcji, do 32,1% 
w 2050 roku. Dla osób w wieku poniżej 
25 lat prognozuje się udział w ostatnim 
roku predykcji rzędu 23,1%, dla prze-
działu wiekowego 45–54 lat – 19,7%, 

dla osób w wieku 35–44 lat – 15,4%, a dla osób w wieku powyżej 55 lat – 9,6%. Udział 
osób w wieku niemobilnym, jako jedynej grupy wiekowej spośród wszystkich rozpa-

 
Rys. 4.1. Liczba bezrobotnych według wieku 

w województwie lubelskim 
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trywanych, wzrośnie w okresie objętym postępowaniem prognostycznym (z 25% 
w 2009 roku do 29,3% w 2050 roku). Świadczy to o pogarszającej się koniunkturze na 
rynku pracy dla osób w wieku powyżej 45 lat, w wyniku dyskryminacji przez praco-
dawców tych osób. Porównując wielkość zasobu bezrobotnych w poszczególnych 
przedziałach wiekowych w 2050 roku względem 2009 roku można stwierdzić, że naj-
większa procentowa redukcja będzie dotyczyć osób najmłodszych, czyli o 55,24% 
(z 30 141 do 13 491 osób). 

Na rysunku 4.2. zaprezentowano liczbę bezrobotnych według wieku w powiecie 
bialskim w latach 2000–2009 wraz z prognozami na lata 2010–2050. Biorąc pod uwagę 
wiek osób bezrobotnych obserwuje się, że największy odsetek stanowią bezrobotni 

w wieku 25–34 lat. Należy jednak za-
uważyć, że zmieniało się to w kolejnych 
latach. W latach 2000–2003 przeważa-
jącą grupę stanowili bezrobotni w wie-
ku do 24 lat (2841 osób w 2003 roku), 
co uległo jednak zmianie w kolejnych 
latach. Również w przypadku bezrobot-
nych w grupie wiekowej 45–54 lat na-
stąpiła zmiana tendencji po 2005 roku. 
Liczba bezrobotnych w tej grupie wie-
kowej zwiększyła się z 916 osób 
w 2000 roku do 1474 osób w 2005 ro-
ku, by w potem ulec zmniejszeniu do 
1113 osób w 2009 roku. Przewiduje się, 

że w horyzoncie prognozy utrzymają się zaobserwowane trendy dotyczące bezrobocia. 
Zgodnie z prognozą, w 2025 roku 977 osób w wieku 45–54 lat oraz 449 osób w wieku 
powyżej 55 lat będzie pozostawało bez pracy. Największą dynamiką zmian będzie się 
charakteryzowała grupa bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat, której udział w łącznej 
liczbie bezrobotnych wzrośnie z 1% w 2000 roku, przez 6% w 2009 roku do 9% 
w 2050 roku. Prognozowany spadek ludności w wieku produkcyjnym spowoduje, że 
zgodnie z predykacjami, do 2050 roku liczba bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej 
zmniejszy się o 29%, zaś w grupach wiekowych od 18 do 44 lat zmniejszy się średnio 
o 49% na przestrzeni lat 2010–2050.  

Jak wynika z prognoz, liczba bezrobotnych w Białej Podlaskiej (zob. rysu-
nek 4.3., s. 228) będzie podlegać tendencji malejącej. Szacuje się, iż w 2050 roku 
liczba osób pozostających bez pracy wyniesie 2045 osób, czyli o 44,1% mniej niż 
w 2009 roku oraz o 55,6% mniej niż w 2000 roku. Jedyne okresy cechujące się dodat-
nią dynamiką to: rok 2001 (o 15,3% więcej osób bezrobotnych niż w roku poprzed-
nim), rok 2002 (o 3,65%), rok 2009 (największy przyrost w całym analizowanym 
okresie, rzędu 22%) oraz lata 2010–2012 (niewielka dynamika, poniżej 1% rocznie). 

 
Rys. 4.2. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie bialskim 
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Spośród wyszczególnionych kategorii wiekowych największa redukcja bezrobocia, 
nastąpi wśród osób w wieku poniżej 
25 lat (o 51,5%, czyli z 722 osób 
w 2009 roku do 350 osób w 2050 roku) 
oraz wśród osób w wieku 35–44 lat 
(o 49,6%, czyli z 650 do 328 osób). 
Najmniejszy ubytek w analogicznym 
okresie będzie dotyczyć osób w wieku 
55+ (spadek o 28,1%), co przekłada się 
jednocześnie na wzrost udziału tych 
osób w ogólnej liczbie bezrobotnych 
(z 8,2% do 10,6%). Takie kształtowanie 
się prognozowanych zjawisk wskazuje 
na pogarszającą się sytuację osób bez-
robotnych w wieku powyżej 55 lat.  

Na terenie powiatu biłgorajskiego (zob. rysunek 4.4.) w latach 2000–2009 naj-
większym odsetkiem charakteryzowali się bezrobotni w wieku 18–24 lat. 
W 2001 roku został jednak zapoczątkowany trend malejący dla tej zmiennej. Wysokie 

tempo redukcji spowodowało, iż liczba 
bezrobotnych w 2005 roku spadła do 
2025 osób, co było wartością niższą 
niż w przypadku kategorii wiekowej 
25–34 lat. Przewiduje się, że taka rela-
cja utrzyma się już do końca predykcji 
(w 2050 roku przewiduje się 444 bez-
robotnych w wieku 25–34 lat oraz 354 
w wieku 18–24 lat). Zatem udział obu 
grup wiekowych w ostatnim roku pro-
gnozowanym względem ogólnego 
poziomu bezrobocia w powiecie biłgo-
rajskim wyniesie odpowiednio 35,1% 
oraz 28%.W 2001 roku proporcja była 

odwrotna i udziały kształtowały się następująco: 30 i 36%. Opracowane prognozy 
wskazują na występowanie trendu spadkowego we wszystkich przedziałach wieko-
wych. Największy ubytek liczby osób bez pracy w latach 2009–2050 przewiduje się 
dla grupy 35–44 lat (o 71,5%). Analizując liczbę bezrobotnych w wieku 45–54 lat oraz 
powyżej 55. roku życia, przewidywany jest spadek na przestrzeni lat 2009–2050 wyno-
szący odpowiednio 64% i 58% w obu grupach. Oznacza to, że w horyzoncie 2050 roku 
w powiecie biłgorajskim prognozuje się liczbę 215 osób bez pracy w wieku 45–54 oraz 
103 osób w wieku powyżej 55 lat. Tak znaczne zmiany wynikają m.in. 

 
Rys. 4.3. Liczba bezrobotnych według wieku 

w Białej Podlaskiej 

 
Rys. 4.4. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie biłgorajskim 
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z przewidywanych trendów demograficznych i występującego procesu starzenia się 
społeczeństwa.  

Wyniki opracowanej predykcji wskazują, iż na przestrzeni lat 2009–2050 w po-
wiecie chełmskim (zob. rysunek 4.5.) największa redukcja liczby bezrobotnych będzie 
dotyczyć przedziału wiekowego 18–24 lat (o 57%, czyli z 1256 do 540 osób). Szcze-

gólnie wysoka dynamika spadkowa 
przypada na lata 2003–2008, kiedy to 
liczba bezrobotnych w tej grupie wie-
kowej spadła o 47,7% (z 2321 do 
1214 osób). Przeciętne tempo redukcji 
w okresie prognozowanym wynie-
sie 2%. Szacuje się, iż decydujący 
wpływ na kształtowanie się zjawiska 
bezrobocia w powiecie chełmskim 
w horyzoncie predykcji będzie mieć 
grupa osób w wieku 25–34 lat. Osoby 
te w ostatnim roku prognozowanym 
będą stanowić 30,8% ogólnej liczby 
bezrobotnych w danej jednostce po-

działu terytorialnego. Na przestrzeni lat historycznych do znacznego wzrostu bezrobo-
cia doszło jedynie w przypadku dwóch najstarszych grup wiekowych: o 128,5% 
(z 653 osób w 2000 roku do 1492 osób w 2006 roku) w przypadku przedziału 45– 54 
lat oraz aż o 855% (z 34 osób w 2000 roku do 325 osób w 2007 roku) w grupie powy-
żej 55 lat. Zgodnie z prognozą, w 2050 roku stan bezrobocia wśród tych osób wynie-
sie odpowiednio 542 oraz 179 osób, co stanowi odsetek w wysokości 21,3% oraz 7% 
ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie.  

Na rysunku 4.6. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych w podziale na po-
szczególne grupy wiekowe w powiecie miasta Chełm wraz z prognozami do 

2050 roku. W Chełmie największy 
wpływ na kształtowanie się poziomu 
bezrobocia wywiera grupa wiekowa 
25–34 lat (1251 osób bez pracy, czyli 
33% ogólnej liczby bezrobotnych 
w 2009). Szacuje się, że w perspekty-
wie 40 lat prognozy będzie się utrzy-
mywać trend spadkowy, który zde-
terminuje redukcję liczby osób bezro-
botnych w tej kategorii wiekowej 
o 49% (do 638 osób). Jednak pomimo 
tego jej udział wzrośnie do 34,7%. 
Spowodowane jest to znacznie więk-

 
Rys. 4.5. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie chełmskim 

 
Rys. 4.6. Liczba bezrobotnych według wieku 

w Chełmie 
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szym ubytkiem w okresie prognozy osób bezrobotnych w wieku 18–24 i 35–44 lat, 
odpowiednio o 58,1% (z 707 w 2009 roku do 296 osób w 2050 roku) oraz o 58,5% 
(z 721 do 299 osób). Obie wymienione grupy wiekowe cechują się również zbliżo-
nym odsetkiem w całkowitym poziomie bezrobocia (w 2009 roku odpowiednio 
18,6% oraz 19%, w 2050 roku 16,1% i 16,3%). Liczba bezrobotnych w wieku 55+ 
charakteryzowała się znacznym przyrostem w latach 2000–2009 (o 256%, czyli z 66 
w 2000 roku do 235 w 2009 roku). Przewiduje się, że tendencja ta będzie kontynu-
owana przez pierwsze 3 lata predykcji, osiągając maksimum na poziomie 272 osób 
w 2013 roku. Następnie prognozuje się niewielki trend spadkowy, który spowoduje 
redukcję do 150 osób w ostatnim roku predykcji. Jednak udział tej kategorii wieko-
wej w ogólnym bezrobociu na terenie miasta Chełm wzrośnie z 6,2% w 2009 roku 
do 8,2%, co może świadczyć o rosnącym stopniu dyskryminacji osób starszych na 
rynku pracy. 

W powiecie hrubieszowskim większość grup wiekowych charakteryzuje po-
dobna dynamika spadku liczby bezrobotnych w horyzoncie prognozy (około 50%). 
Szacuje się, iż jedynie osoby w wieku 55+ będą opuszczać grupę bezrobotnych 

w wolniejszym tempie (redukcja 
o 32,7% w latach 2009–2050, czyli 
z 337 do 227 osób). Największy 
wpływ na kształtowanie się zjawiska 
bezrobocia w powiecie hrubieszow-
skim w horyzoncie predykcji będzie 
mieć grupa wiekowa 25–34 lat (32,8% 
w 2009 roku oraz 30,3% w 2050 ro-
ku). Jednak w początkowych latach 
historycznych to osoby w wieku 18–24 
lat najczęściej pozostawały bezrobotne 
(2326 osób w 2000 roku, co stanowiło 
36% ogólnej liczby bezrobotnych). 
W kolejnych latach udział stopniowo 

malał i w 2009 roku odnotowano go na poziomie 25,4% (1257 bezrobotnych). 
Szacuje się, iż w horyzoncie predykcji relacja ta nie ulegnie znaczącym zmianom 
(25,6% w 2050 roku). Przeciwnie sytuacja będzie się kształtować w przypadku 
osób w wieku 55+, bowiem ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych na prze-
strzeni lat prognozowanych wzrośnie o 2 p.p. – z 7% do 9%. 

 
Rys. 4.7. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie hrubieszowskim 
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Na rysunku 4.8. zaprezentowano kształtowanie się liczby osób bezrobotnych 
w poszczególnych grupach wiekowych w powiecie janowskim wraz z prognozami do 
2050 roku. W analizowanym powiecie na przestrzeni lat 2003–2009 zaobserwowano 

prawie trzykrotny wzrost liczby osób 
bezrobotnych w wieku 55+ (z 66 do 
182 osób). Szacuje się, że w począt-
kowym okresie prognozy tendencja ta 
będzie kontynuowana, z kulminacyj-
nym punktem w latach 2012–2014 
(206 osób). Następnie trend ulegnie 
odwróceniu, charakteryzując się prze-
ciętną dynamiką spadku na poziomie 
1,6% rocznie. W związku z tym pro-
gnozowany poziom bezrobocia w da-
nej kategorii wyniesie 113 osób 
w 2050 roku Pomimo tego udział 
osób w wieku 55+ na przestrzeni lat 

2009–2050 będzie systematycznie wzrastać (z 5,5% do 7,1%). Podobna prawidło-
wość będzie dotyczyć przedziału 45–54 lat (wzrost z 16,7% do 18,7%) i wyniesie 
w ostatnim roku prognozy 297 bezrobotnych. Może to być sygnał świadczący 
o skłonności pracodawców do dyskryminowania osób w wieku niemobilnym podczas 
podejmowania decyzji kadrowych. Jak wynika z prognoz, liczebność pozostałych 
grup bezrobotnych ukształtuje się na poziomie 417 osób w wieku do 24 lat, 502 osób 
w wieku 25–34 oraz 257 osób w wieku 35–44 lat.  

Rok 2009 w powiecie krasnostawskim charakteryzuje się znacznym zwiększe-
niem ogólnej liczby bezrobotnych do 4349 osób w porównaniu do 3683 bezrobotnych 
w roku poprzednim. Największy przyrost odnotowano w grupie wiekowej 18–24 lat 

oraz w grupie 25–34 lat, odpowiednio 
o 33,7% oraz 19,5%. Jednak szacuje 
się, iż rok ten był jedynie wyjątkiem 
w ogólnej tendencji spadkowej, która 
będzie kontynuowana w perspektywie 
dalszych lat predykcji. Zestawiając ze 
sobą ostatni rok historyczny z ostatnim 
prognozowanym, największą redukcję 
przewiduje się w przypadku bezrobot-
nych osób w wieku 18–24 oraz 35–44 
lat (odpowiednio o 52,4% i o 51,8%). 
Najliczniejsza grupa wiekowa (od 25 
do 34 lat) w analogicznym przedziale 
czasowym cechuje się spadkiem na 

 
Rys. 4.8. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie janowskim 

 
Rys. 4.9. Liczba bezrobotnych według wieku 
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poziomie 46,7%, a jej przewidywany udział w ogólnym poziomie bezrobocia wyniesie 
w 2050 roku 34,4%. Analizując grupę wiekową 45–54 lat, przewidywany jest spadek 
liczby bezrobotnych z 692 osób w 2009 roku do 404 osób w 2050 roku. W przypadku 
bezrobotnych powyżej 55. roku życia prognozuje się najmniejszą dynamikę spadku, 
wynoszącą 30,6% na przestrzeni lat 2009–2050.  

Na rysunku 4.10. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych w powiecie kraśnic-
kim w podziale na wiek wraz z prognozami na lata 2010–2050. W okresie predykcji 
trend spadkowy liczby bezrobotnych na terenie analizowanego powiatu będzie doty-

czył wszystkich grup wiekowych, jed-
nak największą redukcję szacuje się dla 
osób w wieku 18–24 lat (o 49,2%, czyli 
z poziomu 2008 osób w 2009 roku do 
1122 osób w 2050 roku). Niemal iden-
tyczny ubytek przewiduje się dla prze-
działu wiekowego 35–44 lat. Wyniesie 
on 49,14%. Osoby w wieku 25–34 lat 
w horyzoncie prognozy będą miały naj-
większy udział wśród osób bezrobot-
nych, wynoszący średniorocznie 35,5%. 
Szacuje się, iż w 2050 roku ich liczeb-
ność wyniesie 1398 osób. Ponadto oma-
wiana grupa cechuje się stosunkowo 

niewielkim ubytkiem liczby bezrobotnych w okresie objętym prognozowaniem, który 
wyniesie 39,26%. Mniejszą redukcję zakłada się jedynie w odniesieniu do osób 
w wieku powyżej 55 lat (o 27,8%, czyli z 411 w 2009 roku do 297 osób w 2050 roku). 
Grupa ta charakteryzuje się ponadto występowaniem znacznego trendu wzrostowego 
w latach 2000–2009. Bezrobocie w tym czasie wzrosło ponad trzykrotnie (ze 124 osób 
w 2000 roku do 411 osób w 2009 roku). Opracowane prognozy wskazują na kontynu-
ację tej tendencji do 2015 roku, kiedy to liczba osób bezrobotnych w tym wieku wy-
niesie 504 osoby. W kolejnych latach przewiduje się systematyczny spadek liczby 
osób bezrobotnych w wieku 55 lat i więcej.  

Powiat lubartowski cechuje się znaczną redukcją liczby bezrobotnych w wieku 
18–24 lat w horyzoncie predykcji (zob. rysunek 4.11., s. 233). Zmienna ta obniży się 
o 62,9% z poziomu 1337 osób w 2009 roku do 496 osób w 2050 roku. Jest to ubytek 
o 5 p.p. większy niż w przypadku drugiej grupy wiekowej (35–44 lat) charakteryzują-
cej się silną tendencją malejącą. Z kolei liczba bezrobotnych w wieku niemobilnym, 
zgodnie z prognozą, będzie podlegać trendowi spadkowemu o najsłabszej dynamice. 

 
Rys. 4.10. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie kraśnickim 
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Przewiduje się o 50% mniej bezrobot-
nych w wieku 45–54 lat oraz o 41% 
mniej bezrobotnych w wieku powyżej 
55 lat w roku 2050 w porównaniu do 
2009 roku. Prognozowane tendencje 
spowodują, że osoby w wieku 45+ 
będą stanowić coraz większą część 
ogólnej liczby bezrobotnych. Udział 
bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat 
wzrośnie z 7,6% w 2009 roku do 10% 
w horyzoncie predykcji. Dla porów-
nania, najliczniejsza kategoria, którą 
stanowią osoby w wieku 25–34 lat, 

cechuje się stabilnym udziałem w horyzoncie prognozy na poziomie średnio 33,2%. 
Na terenie powiatu lubelskiego można wyróżnić dwie kategorie wiekowe 

wśród osób bezrobotnych cechujące się największą liczebnością. Są to osoby 
w wieku 18–24 oraz 25–34 lat. Szacuje się, iż ich udział w całkowitej liczbie 

bezrobotnych na obszarze analizowane-
go powiatu w 2050 roku będzie bardzo 
zbliżony (odpowiednio 30,2%, czyli 
762 osoby oraz 30,7%, czyli 775 osób).  
Znaczna redukcja bezrobocia nastąpiła 
w okresie historycznym w przypadku 
grupy wiekowej 18–24 lat, co impliko-
wało stopniowe zmniejszanie jego 
udziału (40,9% w 2000 roku do 27,7% 
w 2008 roku). Szacuje się ponadto, że 
w najmniejszym stopniu na poziom 
bezrobocia w całym analizowanym 
przedziale czasowym wpływają osoby 
w wieku powyżej 55 lat. Jednak na 

przestrzeni lat prognozuje się znaczący wzrostu ich udziału w ogólnej liczbie bezrobot-
nych (z 1,3% w 2000 roku do 8,5% w 2050 roku). Świadczyć to może 
o marginalizowaniu osób starszych na rynku pracy. Zgodnie z prognozą, w 2050 roku 
bez pracy będzie pozostawać 214 osób w wieku ponad 55 lat oraz 397 osób w wieku 
45–54 lat. Nadal najliczniejsze pozostaną grupy bezrobotnych w wieku do 18 lat 
(762 osoby) oraz od 18. do 24. roku życia (775 osób). 

 
Rys. 4.11. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie lubartowskim 

 
Rys. 4.12. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie lubelskim 
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W powiatowym mieście Lublin zjawisko bezrobocia jest w głównej mierze ge-
nerowane przez osoby w wieku 25–34 lat. W 2009 roku ich udział wynosił 34,7% 
bezrobotnych, zaś zgodnie z prognozą, w latach 2010–2050 przeciętnie osoby w tym 

wieku będą stanowić 35,2% bezrobot-
nych. Ponadto przytoczona grupa wie-
kowa będzie się cechować umiarkowa-
nym spadkiem liczby osób bez pracy, 
rzędu 46% (z 5128 osób w 2009 roku 
do 2766 osób w 2050 roku). Znacznie 
większa redukcja jest z kolei przewidy-
wana dla przedziału wiekowego 18–24 
lat (spadek o 56,4%, czyli z 2404 do 
1048 osób w latach 2009–2050) oraz 
dla przedziału 35–44 lat (o 52%, czyli 
z 2614 do 1256 osób w analogicznym 
okresie). W pozostałych dwóch kate-
goriach wiekowych bezrobocie będzie 

spadać w wolniejszym tempie (odpowiednio o 44,3% w przypadku osób w wieku 
45–54 lat oraz o 27,7% w przypadku osób powyżej 55. roku życia). Prognozowana 
liczebność tych grup w ostatnim roku predykcji wyniesie odpowiednio 1734 oraz 
1104 osoby.  

Na rysunku 4.14. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych według wieku 
w powiecie łęczyńskim wraz z prognozami do roku 2050. Wśród osób w wieku  
25–34 lat na obszarze analizowanego powiatu znacząco zmaleje poziom bezrobocia 

w perspektywie 40 lat prognozy. 
Przewiduje się, że liczba osób pozo-
stających bez pracy ulegnie redukcji 
o 62,4%, czyli z 398 osób w 2009 roku 
do 150 osób w 2050 roku. W przypadku 
drugiej w kolejności, pod względem 
zmiany procentowej, kategorii wieko-
wej (bezrobotni w wieku 18–24) uby-
tek wyniesie 55,6%. Szacuje się, iż 
trend spadkowy najmniejszą dynami-
ką wykazywać się będzie w przypad-
ku osób w wieku powyżej 55 lat (re-
dukcja o 36,4% na przestrzeni lat 
2009–2050, ze 154 do 98 osób). Nale-

ży podkreślić jednak, że liczba bezrobotnych w najstarszej grupie wiekowej będzie 
wykazywać trend malejący dopiero od 2015 roku. Taka charakterystyka bezpośred-
nio determinuje wzrost udziału tej grupy wśród ogółu osób bezrobotnych (z 5,4% do 

 
Rys. 4.13. Liczba bezrobotnych według wieku 

w Lublinie 

 
Rys. 4.14. Liczba bezrobotnych według wieku 
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7,3%). Również osoby w wieku 45–54 w perspektywie predykcji będą stanowić 
coraz większą część ogólnej liczby bezrobotnych. Ich udział wzrośnie o 0,7 p.p. 
w 2050 roku względem roku 2009 i wyniesie 14,3% (w ujęciu bezwzględnym będą 
to 192 osoby bezrobotne). Świadczyć to może o rosnącym stopniu dyskryminacji 
osób w wieku niemobilnym przez pracodawców. 

Na terenie powiatu łukowskiego dwie kategorie wiekowe cechują się redukcją po-
ziomu bezrobocia rzędu około 60%. Pierwszą z nich stanowią osoby w wieku 18–24 lat, 
w przypadku których prognozuje się spadek bezrobocia sięgający 62% (z 1530 osób 

w 2009 roku do 583 osób w 2050 roku), 
drugą natomiast osoby w wieku 35–44, 
gdzie szacowany spadek bezrobocia 
wyniesie 59,4% (z 802 do 326 osób). 
Kolejne dwa przedziały wiekowe będą 
się kształtować w horyzoncie predykcji 
ze zbliżoną dynamiką, bowiem redukcja 
w nich wyniesie około 54% (z 1502 do 
688 osób w przedziale 25–34 lat oraz 
z 772 do 348 osób w przedziale wieko-
wym 45–54 lat odpowiednio, porównu-
jąc ostatni rok prognozy z ostatnim 
rokiem historycznym). Najmniejszy 
spadek przewiduje się dla osób w wieku 

powyżej 55 lat (o 39%, czyli z 264 do 161 osób), co jednocześnie znajduje odzwiercie-
dlenie w stanowionym udziale w łącznej liczbie bezrobotnych na terenie powiatu łu-
kowskiego (wzrośnie on z 5,4% do 7,6%). 

Rysunek 4.16. przedstawia liczbę bezrobotnych z uwzględnieniem różnych prze-
działów wiekowych w powiecie opol-
skim. Analiza rysunku pozwala stwier-
dzić, że dwie najbardziej liczebne gru-
py tworzą osoby w wieku 18–24 lat 
i 25–34 lat (odpowiednio w 2009 roku 
było to 1303 oraz 1385 osób, a w 2050 
przewidywany stan to 579 oraz 608 
osób). Ponadto kategorie te, podobnie 
jak przedział wiekowy 35–44 lat, ce-
chują się zbliżoną dynamiką spadku na 
przestrzeni lat objętych wnioskowa-
niem prognostycznym. Kolejno dla 
każdej z tych grup przewiduje się na-

stępujące wartości procentowe redukcji: 55,5%, 56% oraz 58%. Liczbę osób bezro-
botnych w wieku niemobilnym znamionują mniejsze ubytki w analogicznym okresie: 

 
Rys. 4.15. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie łukowskim 
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o 45,4% w odniesieniu do osób w wieku 45–54 lat oraz o 35,3% w przypadku osób 
w wieku powyżej 55 lat. Ostatecznie, jak wynika z długookresowych prognoz, liczba 
osób bezrobotnych w wieku 45–54 lat w omawianym powiecie pozostanie znaczna 
i wyniesie 459 osób w 2050 roku. 

Liczba osób bezrobotnych w poszczególnych grupach wiekowych cechuje się 
znacznymi fluktuacjami na przestrzeni lat historycznych. Najbardziej znamienny 
wzrost miał miejsce w przypadku osób po 55. roku życia, bowiem na przestrzeni lat 

2000–2009 ich liczebność wzrosła 
ponad trzykrotnie i wyniosła 139 osób 
w 2009 roku. Należy podkreślić rów-
nież fakt, że o ile liczba bezrobotnych 
we wszystkich grupach wiekowych 
wzrosła w 2009 roku, to w przypadku 
osób 45–54 lat uległa zmniejszeniu 
o 2% w 2009 roku w porównaniu do 
okresu poprzedniego.  Szacuje się, iż 
w początkowym okresie predykcji 
ujemna dynamika będzie stopniowo 
wygasać i w 2011 roku nastąpi odwró-
cenie tendencji. Ostatecznie progno-
zowana liczba bezrobotnych w wieku 

45–54 wyniesie  182 osoby w 2050 roku. Podobnie liczba osób bezrobotnych w wieku 
55+ wyniesie w ostatnim roku predykcji 85 osób, co będzie stanowić 64,7% stanu 
z 2009 roku. Ubytek ten jest najniższy spośród wszystkich grup wiekowych (53,8% 
w przypadku osób w wieku 18–24 lat, 53,7% dla osób w wieku 25–34 lat oraz 59,6% 
dla osób w wieku 35–44 lat). Zgodnie z prognozą, bezrobocie w głównym stopniu 
będzie dotyczyć jednak osób najmłodszych. Szacuje się, że w 2050 roku ich udział 
będzie kształtował się na poziomie odpowiednio: 27,6% oraz 30,2% w przypadku 
osób do 24. roku życia oraz w przedziale wiekowym 25–34 lat.  

Redukcja bezrobocia na prze-
strzeni lat prognozowanych w powie-
cie puławskim, jak wskazują wyniki 
predykcji, osiągnie znaczące rozmiary 
(spadek o 56,9% w okresie 2009–2050). 
Należy jednak podkreślić, że w latach 
2002–2009 poziom bezrobocia zmniej-
szył się aż o 44,4%. Zgodnie z progno-
zą, największa skala zjawiska dotyczyć 
będzie osób w wieku 18–24 lat  
(62-procentowy ubytek, czyli z 1280 
w 2009 roku do 487 osób w 2050 ro-

 
Rys. 4.17. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie parczewskim 

 
Rys. 4.18. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie puławskim 
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ku). Niewiele mniejsze spadki szacuje się dla przedziału wiekowego 35–44 lat 
(o 59,35%) oraz dla bezrobotnych w wieku 25–34 lat (o 57,7%). Zarazem osoby 
w wieku 25–34 lat charakteryzują się największym udziałem w zasobie osób bezrobot-
nych na obszarze powiatu puławskiego. W okresie prognozy stanowić będą przeciętnie 
30% wszystkich osób pozostających bez pracy. W horyzoncie predykcji nie przewiduje 
się znaczących odchyleń od tej wartości, jednak w okresie historycznym omawiana 
relacja wahała się w zakresie od 25% do 32,8%. Ponadto w tym czasie najstarsza grupa 
wiekowa odnotowała szybki wzrost liczby osób bez pracy (ze 147 w 2000 roku do 
414 osób w 2009 roku). Przełożyło się to bezpośrednio na zwiększenie udziału w ogól-
nej liczbie bezrobotnych z 1,7% do 8,5%. Szacuje się, że w okresie prognozowanym 
tendencja ta będzie kontynuowana (do 11,5% w 2050 roku). Także udział osób w wieku 
45–54 wzrośnie z 17,6% do 19,1%. Jak wynika z długookresowych prognoz, perspek-
tywy na rynku pracy dla osób w wieku niemobilnym nie są najlepsze. 

Na rysunku 4.19. została zaprezentowana liczba osób bezrobotnych w podziale na 
poszczególne grupy wiekowe w powiecie radzyńskim wraz z prognozami do 2050 roku. 
Przewidywana redukcja bezrobocia w horyzoncie predykcji na obszarze powiatu ra-

dzyńskiego wyniesie 55% (z 3429 osób 
w 2009 roku do 1543 osób w 2050 ro-
ku). Podczas rozpatrywania poszcze-
gólnych kategorii wiekowych oddziel-
nie wyróżniają się przedziały: 35–44 lat 
(ubytek liczby bezrobotnych o 59,2%, 
czyli z 500 do 204 osób) oraz 25–34 lat 
(ubytek o 58,7%, z 1134 do 468 osób). 
Najwolniej zjawisko bezrobocia będzie 
się zmniejszać w przypadku osób po-
wyżej 55. roku życia (o 32,8% w analo-
gicznym przedziale czasowym, czyli 
z 196 do 132 osób). W związku z tym 
prognozuje się wzrost udziału w ogólnej 

liczbie bezrobotnych z 5,7% do 8,5%. Zarówno w okresie historycznym, jak i progno-
zowanym najliczniejszą grupę osób pozostających bez pracy stanowią osoby w wieku 
od 18 do 34 lat. W 2009 roku udział osób do 24. roku życia w ogólnej liczbie bezrobot-
nych wynosił 32,1%. Przewiduje się jednak, że w horyzoncie predykcji pozostanie on na 
względnie stabilnym poziomie i wzrośnie tylko o 0,5 p.p. Z kolei zestawiając ostatni rok 
prognozy z ostatnim rokiem historycznym, udział osób w wieku 25–34 lat zostanie 
zmniejszony o 2,7 p.p. (do 30,3% w 2050 roku). 

Analizując prognozy bezrobocia w powiecie ryckim można zauważyć, że liczba 
osób bezrobotnych w wieku 35–44 lat ulegnie znacznemu zredukowaniu na przestrzeni 
lat objętych wnioskowaniem prognostycznym (zob. rysunek 4.20., s. 238). Szacuje się 
w tym czasie ubytek rzędu 65% (z 388 osób w 2009 roku do 136 osób w 2050 roku). 

 
Rys. 4.19. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie radzyńskim 
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Jednak trend spadkowy został zapoczątkowany już znacznie wcześniej, bowiem na po-
czątku okresu historycznego liczba bezrobotnych w tym wieku przekraczała 1000 osób 
(zestawiając ze sobą pierwszy rok historyczny z ostatnim prognozowanym przewidywany 

spadek sięgnie 86%). Największy roczny 
ubytek miał miejsce również w tym 
przedziale wiekowym (w 2006 roku 
odnotowano o 27,3% mniej bezrobot-
nych niż w roku poprzednim). Z kolei 
największy przyrost bezrobocia przypa-
dał na kategorię osób w wieku powyżej 
55 lat (o 58% w 2001 roku, czyli z 50 do 
79 osób). Łącznie w okresie historycz-
nym poziom bezrobocia w grupie wieku 
55+ zwiększył się o 173 osoby. Przeło-
żyło się to na wzrost udziału omawianej 
grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych 
o 7,7 p.p. (z 1,1% w 2000 roku). Pro-

gnoza wskazuje, że udział ten podniesie się w horyzoncie predykcji do 12%. Również 
rosnącą tendencją udziałów (w przeciwieństwie do pozostałych grup) charakteryzuje się 
przedział 45–54 lat (z 13% w 2000 roku, przez 16,6% w 2009 roku do 18% 
w 2050 roku). Można zatem przypuszczać, że osoby w wieku niemobilnym będą miały 
coraz większe trudności w znalezieniu pracy. 

Na terenie powiatu świdnickiego liczba bezrobotnych w wieku powyżej 55 lat 
w perspektywie 40 lat prognozy będzie maleć w znacznie wolniejszym tempie niż 
w pozostałych kategoriach wiekowych. W 2009 roku było zarejestrowanych 312 osób 

pozostających bez pracy i szacuje się, 
że do 2050 roku redukcja sięgnie 25% 
(234 osoby). W tym czasie procentowy 
udział omawianej grupy w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wzrośnie z 7,5% 
do 10%. Analogiczna tendencja doty-
czy osób w wieku 45–54 lat, bowiem 
w tym przypadku udział w ogólnej 
liczbie bezrobotnych wzrośnie z 18,4% 
do 20,2%. Świadczy to o rosnącym 
stopniu dyskryminacji osób w wieku 
niemobilnym. Pod względem struktury 
liczby bezrobotnych wyróżnia się 
przedział wiekowy 25–34 lat, gdyż 

przeciętny udział tej grupy w okresie prognozowanym będzie najwyższy i ukształtuje 
się na poziomie średnio około 35% (813 osób w 2050 roku). W powiecie świdnickim, 

 
Rys. 4.20. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie ryckim 

 
Rys. 4.21. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie świdnickim 
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odmiennie niż w pozostałych, nie wyróżnia się znacznie grupa wiekowa od 18 do 
24 lat, bowiem udział bezrobotnych w tym wieku będzie wynosił zaledwie 18% 
w horyzoncie prognozy (w porównaniu do 22,3% w 2009 roku). Ze względu na dy-
namikę procesu obniżania bezrobocia najlepiej prezentuje się kategoria wiekowa 
obejmująca osoby w wieku do 24 lat, gdzie prognozowany jest spadek o 54,65%, 
z 929 osób w 2009 roku do 421 osób w 2050 roku. 

Osoby w wieku 18–24 lat na początku okresu historycznego w powiecie toma-
szowskim stanowiły największą część wszystkich bezrobotnych w danej jednostce 
podziału terytorialnego (zob. rysunek 4.22.). Ich udział w 2000 roku wyniósł aż 

32,8%. Jednak silna tendencja spad-
kowa w obrębie tej grupy doprowadzi-
ła do zmniejszenia omawianej relacji 
do 25,3% w 2008 roku (czyli 1294 
osoby). Rok 2009 przyniósł jednak 
podniesienie poziomu bezrobocia we 
wszystkich przedziałach wiekowych. 
Najbardziej w przypadku osób w wie-
ku powyżej 55 lat (wzrost o 28,8%, 
czyli z 281 do 362 osób) oraz osób 
w wieku 25–34 lat (o 19%, z 1620 do 
1929 osób). Szacuje się, że już od 
2010 roku powróci trend spadkowy 
(w przypadku osób w wieku 55+ do-

piero od 2014 roku). Jego największe natężenie prognozuje się dla bezrobotnych osób 
w wieku 35–44 lat (redukcja w latach 2009–2050 o 59,3%, czyli z 1010 do 411 osób) 
oraz dla osób w wieku 18–24 lat (o 58,5%, czyli z 1481 do 615 osób). W przypadku 
osób w wieku niemobilnym spadek bezrobocia będzie najmniejszy, odpowiednio 
o 46,25% (z 1037 do 557 osób) oraz o 36,9% (z 362 do 228 osób). 

W okresie historycznym poziom 
bezrobocia w różnych grupach wieko-
wych w powiecie włodawskim cecho-
wał się licznymi fluktuacjami. W ca-
łym okresie najliczniejszą grupę sta-
nowiły osoby w wieku 25–34 lat (1023 
bezrobotnych w 2009 roku).  Szacuje 
się jednak, że ta grupa wiekowa 
zmniejszy swoją liczebność o 45,8% 
do 2050 roku. W przypadku osób star-
szych spadek bezrobocia będzie mniej-
szy: o 34,6% dla osób w wieku 45–54 
lat (z 697 osób w 2009 roku do 456 

 
Rys. 4.22. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie tomaszowskim 

 
Rys. 4.23. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie włodawskim 
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osób w 2050 roku)  oraz o 25% w przypadku osób w wieku 55+ (z 253 do 189 osób 
w analogicznym okresie). Największy udział w ogólnej liczby bezrobotnych w powiecie 
włodawskim nadal będą miały osoby w wieku 25–34 lat. Przewiduje się, że w 2050 roku 
wyniesie on 28,3%. Najmniejszy natomiast będzie charakteryzował osoby w wieku powy-
żej 55 lat i wyniesie 9,7% w ostatnim roku prognozowanym. Zgodnie z prognozą, 
189 osób w omawianej grupie wiekowej będzie pozostawać wówczas bez pracy.  

Szacuje się, że liczba osób bezrobotnych w powiecie zamojskim w wieku powy-
żej 55 lat spadnie na przestrzeni lat prognozowanych o 42%, z poziomu 347 osób 
w 2009 roku do poziomu 201 osób. Zbliżony ubytek będzie charakteryzować osoby 

bezrobotne w wieku 45–54 lat. Niewie-
le większą redukcję przewiduje się dla 
najliczniejszej grupy wiekowej 25–34 
lat (o 48,6%, czyli z 1930 do 991 
osób). Przeciętnie osoby w tym wieku 
na przestrzeni lat objętych wniosko-
waniem prognostycznym będą stano-
wić 33% ogólnej liczby bezrobotnych 
w powiecie zamojskim. Również zna-
czący wpływ na kształtowanie się zjawi-
ska bezrobocia będą mieć osoby 
w wieku 18–24 lat, bowiem w 2050 roku 
zgodnie z prognozą ich udział szacuje się 
na poziomie 28,2% (847 osób). Naj-

mniejszy udział procentowy cechuje osoby w wieku 55+ (5,7% w 2009 roku oraz 6,7% 
w 2050 roku). Przewiduje się, że bezrobotnych w wieku 45–54 lat w ostatnim roku pro-
gnozy będzie 527 (w porównaniu do 913 osób w 2009 roku), zaś w najstarszej grupie 
wiekowej – 201 osób w 2050 roku.  

Opracowane prognozy wskazują na redukcję liczby bezrobotnych w wieku powy-
żej 55 lat zaledwie o 16,5% (z 398 do 
333 osób) na przestrzeni lat 2009–2050. 
Udział procentowy osób najstarszych 
w ogólnej liczbie bezrobotnych wzro-
śnie natomiast z 8,8% do 13,3%. Wy-
nika to m.in. z faktu, iż w pozostałych 
przedziałach wiekowych szacowany 
ubytek na przestrzeni lat 2009–2050 
będzie znacznie większy (dla osób do 
45 lat o około 51%). Kolejną cechą 
charakterystyczną dla miasta Zamość 
jest dominacja wśród bezrobotnych 
osób grupy wiekowej 45–54 lat przez 

 
Rys. 4.24. Liczba bezrobotnych według wieku 

w powiecie zamojskim 

 
Rys. 4.25. Liczba bezrobotnych według wieku 

w Zamościu 
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większość lat objętych prognozą. W 2050 roku będą oni stanowić 29,2% całkowitej 
liczby osób bez pracy na terenie danej jednostki terytorialnej. W ostatnim roku histo-
rycznym ich udział był jednak mniejszy, rzędu 24,6%, a przeważającą grupą były 
osoby w wieku 25–34 lat (29,2%). Opisane tendencje świadczą o pogarszającej się 
sytuacji osób w wieku niemobilnym na rynku pracy. Jak wynika z długookresowych 
prognoz, w 2050 roku na zamojskim rynku pracy będzie funkcjonować 421 osób bez-
robotnych do 24 lat (16,9%), 613 osób w wieku 25–34 (24,6%), 399 osób w wieku 
35–44 lat (16%), 729 osób w wieku 45–54 lat (29,2%) oraz 333 osoby w wieku powy-
żej 55 lat (13,3%).  

Największy udział w rozmiarze bezrobocia w województwie lubelskim przypada 
na Lublin, w którym zarejestrowanych jest najwięcej bezrobotnych. W 2009 roku 
odnotowano 14 784 osoby nieposiadające pracy, co stanowiło 12,6% całkowitego 
bezrobocia w województwie. Szacuje się, że odsetek ten będzie jeszcze wzrastał 
w kolejnych latach stanowiących horyzont prognozy. Szacuje się, że w całym woje-
wództwie lubelskim największa redukcja liczby bezrobotnych na przestrzeni lat 
2009–2050 będzie występować w przypadku osób od 35. do 44. roku życia, naj-
mniejsza zaś wśród osób po 55. roku życia.  

Podsumowując strukturę bezrobocia według wieku należy podkreślić, że problem 
bezrobocia w 2009 roku w największym stopniu dotyczył osób w wieku od 25 do 
34 lat. W Lublinie aż 34,7% bezrobotnych stanowiły osoby w tej grupie wiekowej. 
Wyjątkiem są powiaty: łęczyński, łukowski oraz zamojski, w których największy od-
setek wśród bezrobotnych stanowiły osoby poniżej 24. roku życia. Oznacza to, że 
osoby młode, bez doświadczenia zawodowego mają największe trudności z wejściem 
na rynek pracy. Najniższy poziom bezrobocia osób do 24. roku życia zaobserwowano 
w powiatach grodzkich, co jest m.in. wynikiem upowszechnienia szkolnictwa wyż-
szego na obszarach tych miast. Przewiduje się, że do 2050 roku odsetek osób do 
34. roku życia nieposiadających pracy będzie wykazywać trend malejący, co jest 
związane bezpośrednio z prognozami demograficznymi i rozwijającym się procesem 
starzenia społeczeństwa.  

Jak wynika z prognoz, pogarszać się będzie sytuacja osób po 45. roku życia. 
W 2009 roku udział bezrobotnych w grupie wiekowej 45–54 lat wahał się między 
13,5% w powiecie łęczyńskim a 24,6% w Zamościu. Najwyższy odsetek osób pozo-
stających bez pracy w wieku 55 lat i więcej odnotowano z kolei w Lublinie (10,3%), 
a najmniejszy w powiecie łęczyńskim (5,4%). Wraz ze starzeniem się społeczeństwa, 
w kolejnych latach będzie wzrastać odsetek bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat 
w ogólnym poziomie bezrobocia. W całym województwie lubelskim wzrośnie on 
z 18% do 19,7% w przypadku osób w grupie wiekowej 45–54 oraz z 7,1% do 9,6% 
wśród bezrobotnych powyżej 55. roku życia. Przewiduje się, że ponad 10-procentowy 
udział osób nieposiadających pracy w wieku ponad 55 lat wystąpi w 2050 roku 
w powiatach: Białej Podlaskiej, Lublinie, Zamościu, lubartowskim, puławskim, ryc-
kim, świdnickim. 
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4.1.2. Zróżnicowanie skali bezrobocia według płci wśród osób powyżej 
45. roku życia 

Rozłożenie struktury płci osób bezrobotnych w perspektywie całego kraju jest 
dość równomierne, z niewielką przewagą kobiet. W 2009 roku zarejestrowano 
966 000 bezrobotnych kobiet, co stanowiło 51,1% ogółu bezrobotnych. W przypadku 
województwa lubelskiego proporcja jest odwrotna i to mężczyźni stanowią większość 
wśród osób pozostających bez pracy (59 778, czyli 51%). Cechą odróżniającą bezro-
botnych w wieku 45+ od ogółu zarejestrowanych jest struktura płci. Wśród bezrobot-
nych powyżej 45. roku życia zarejestrowanych w urzędach pracy znacznie przeważają 
mężczyźni (56,7% na szczeblu krajowym, a 59,4% w przypadku województwa lubel-
skiego w 2009 roku). Na przestrzeni lat 2000–2009 obserwuje się jednak zwiększenie 
odsetka mężczyzn w grupie osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 45 lat 
(o 4,2 p.p. w Polsce oraz o 1,1 p.p. w Lubelskiem). Przewaga mężczyzn jest bezpo-
średnio związana z wyższym wiekiem emerytalnym niż w przypadku kobiet. Jednak 
z punktu widzenia dotkliwości i trwałości bezrobocia, sytuacja kobiet zwykle jest 
trudniejsza. Analizując bowiem czas pozostawania bez pracy wśród kobiet i męż-
czyzn, zdecydowanie rysuje się przewaga kobiet bezrobotnych (64% w Polsce, 60% 
w województwie lubelskim). 

Na rysunku 4.26. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych w wieku niemobil-
nym w podziale na płeć w województwie lubelskim wraz z prognozami do 2050 roku. 
Przewiduje się, iż na terenie województwa lubelskiego liczba bezrobotnych w wieku 

niemobilnym na przestrzeni lat pro-
gnozy zostanie zredukowana o 41,8% 
(z 29 360 osób w 2009 roku do 17 080 
osób w 2050 roku). Maksymalny po-
ziom bezrobocia w omawianej katego-
rii wiekowej odnotowano w 2005 roku 
(36 015 osób). Jak wskazują prognozy, 
w obrębie płci dynamika będzie różnić 
się nieznacznie (spadek o 41,94% 
w przypadku mężczyzn oraz o 41,7% 
w przypadku kobiet). Analiza rysunku 
4.26. pozwala ponadto stwierdzić, że 
liczba mężczyzn wyraźnie przewyższa 
liczbę kobiet w całym rozpatrywanym 

przedziale czasowym (przeciętnie o 4671 osób). Największą dysproporcję zarejestro-
wano w 2004 roku (6344 więcej mężczyzn). Szacuje się jednak, że ich udział procen-
towy w horyzoncie predykcji będzie w niewielkim tempie maleć (z 59,6% 
w 2011 roku do 59,3% w 2050 roku). Ponadto dostrzegalny jest rosnący wpływ osób 

 
Rys. 4.26. Liczba bezrobotnych w wieku 

niemobilnym według płci w województwie 
lubelskim 
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w wieku powyżej 45 lat na całkowity poziom bezrobocia w województwie lubelskim 
(z 14,3% w 2000 roku, poprzez 25% w 2009 roku do 29,3% w 2050 roku). Analiza 
prognozowanego udziału osób w wieku niemobilnym pozwala zatem stwierdzić, że 
osoby te będą dyskryminowane na rynku pracy. 

Na rysunku 4.27. przedstawiono skalę bezrobocia w przedziale wiekowym powy-
żej 45 lat w powiecie bialskim. Do roku 2005 poziom bezrobocia rósł, każdego roku 
zasób bezrobotnych zwiększał się przeciętnie o 152 osoby. Dopiero w 2008 roku za-

obserwowano gwałtowny spadek licz-
by bezrobotnych w tej grupie wieko-
wej do 1399 osób. Zgodnie z prognozą 
szacuje się, że trend rosnący zapocząt-
kowany w 2009 roku (1529 bezrobot-
nych, w tym 888 mężczyzn) zostanie 
utrzymany przez pierwsze lata progno-
zy, nie osiągając jednak poziomu 
z 2007 roku. W kolejnych latach stano-
wiących horyzont prognozy liczba bez-
robotnych w wieku niemobilnym będzie 
sukcesywnie maleć (w 2025 roku będzie 
to 1425 osób, a w 2050 roku 975 osób, 
w tym 564 mężczyzn). Od 2015 roku 

liczba osób bezrobotnych w wieku niemobilnym będzie maleć każdego roku średnio 
o 1,5%. Osoby w wieku powyżej 45 lat mają ponadto coraz mniejsze szanse na rynku 
pracy, gdyż zgodnie z prognozą udział bezrobotnych w wieku powyżej 45. roku życia 
w ogólnej liczbie pozostających bez pracy będzie wzrastał w kolejnych latach – z 23,7% 
w 2009 roku do 27,5% w 2050 roku. W większym stopniu problem bezrobocia będzie 
dotyczył mężczyzn. W 2025 roku będzie ich o ponad 200 osób więcej w porównaniu 
z liczbą bezrobotnych kobiet, a dysproporcja ta zostanie utrzymana do 2050 roku. 

Liczba osób bezrobotnych w wie-
ku niemobilnym na terenie Białej Pod-
laskiej (rysunek 4.28.) w próbie podle-
gała silnemu trendowi wzrostowemu 
(o 67% w latach 2000–2005, czyli z 796 
do 1335 osób). Rok 2006 przyniósł 
odwrócenie tendencji, która (z wyjąt-
kiem okresu 2009–2011) będzie trwać 
do końca predykcji, z przeciętną dyna-
miką spadku oscylującą wokół 1,3% 
rocznie. Największą jednorazową re-
dukcję odnotowano w 2008 roku 
(o 15% względem roku poprzedniego), 

 
Rys. 4.27. Liczba bezrobotnych w wieku nie-
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a największy przyrost w 2001 roku (o 23,6%). Całkowity ubytek na przestrzeni lat obję-
tych wnioskowaniem prognostycznym wyniesie 39,8% (z 1103 osób w 2009 roku do 
664 osób w 2050 roku). Niemal przez cały rozpatrywany okres mężczyźni stanowią 
przeważającą część w ogólnej liczbie bezrobotnych w wieku niemobilnym na terenie 
Białej Podlaskiej (57% w 2000 roku, 52,4% w 2050 roku). Jedynym wyjątkiem są lata 
2008 i 2009, kiedy to bezrobotnych kobiet w omawianej grupie wiekowej było więcej, 
odpowiednio o 29 i 21 osób. Zgodnie z przewidywaniami, udział osób w wieku 45+ 
w całkowitej liczbie osób bez pracy w omawianym powiecie wzrośnie z 30% 
w 2009 roku do 32,5% w 2050 roku. 

Powiat biłgorajski cechuje wysoka efektywność w ograniczaniu zjawiska bezro-
bocia. Dotyczy to również osób w wieku niemobilnym, jednak w tym wypadku prze-
widywana skala zjawiska będzie mniejsza. Szacuje się, iż 2050 roku bez pracy będzie 

pozostawać o 62,6% mniej osób 
w wieku 45+ niż w roku 2009. Tenden-
cja spadkowa została zapoczątkowana 
w 2006 roku zmniejszeniem stanu bez-
robocia o 150 osób w porównaniu do 
roku poprzedniego Kolejne dwa lata 
przyniosły jeszcze większe ubytki 
(o 166 oraz 266 osób). Ostatecznie 
w 2009 roku w powiecie występowało 
849 osób w wieku ponad 45 lat, w tym 
320 kobiet. Przewiduje się, iż w okre-
sie prognozowanym trend ten będzie 
kontynuowany z przeciętną roczną 
dynamiką spadku na poziomie około 

2,36%. Liczba mężczyzn w całym rozpatrywanym przedziale czasowym jest większa 
niż liczba kobiet. Największą dysproporcję odnotowano w roku 2004, kiedy to różnica 
liczebności sięgała 423 osób, a ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych wynosił 
65%. Do 2050 roku prognozuje się udział mężczyzn na poziomie 62%. Przewiduje 
się, że mimo ograniczania poziomu bezrobocia osób w wieku niemobilnym, ich udział 
w ogólnym bezrobociu będzie nieznacznie wzrastał – z 22,4% w 2009 roku do 25,1% 
w 2050 roku. 

Odsetek osób bezrobotnych w wieku niemobilnym z całkowitej liczby bezrobot-
nych na terenie powiatu chełmskiego (zob. rysunek 4.30., s. 245) będzie sukcesywnie 
wzrastać w całym okresie predykcji. Największa dynamika tego procesu przypadła 
jednak na początkowe lata analizy historycznej, kiedy to omawiany udział zwiększył 
się o ponad 10 p.p. (z 11% w 2000 roku do 21,6% w 2006 roku). Odsetek ten zwięk-
szył się jeszcze do 2009 roku i wyniósł 24,1%. Szacuje się, że w horyzoncie predykcji 
tendencja ta będzie kontynuowana. Ostatecznie w 2050 roku przewiduje się udział 
bezrobotnych w wieku niemobilnym na poziomie 28,4% (721 osób, co stanowi 57,7% 
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stanu z roku 2009). Oznacza to, iż osoby w wieku niemobilnym będą miały coraz więk-
sze trudności w znalezieniu pracy w porównaniu z pozostałymi grupami wiekowymi. 

W całym rozpatrywanym przedzia-
le czasowym zauważalna jest przewaga 
mężczyzn (przeciętny ich udział 
w okresie prognozy będzie wynosić 
58%). Analizując dane historyczne 
można zauważyć znaczny spadek liczby 
bezrobotnych w wieku niemobilnym, 
który miał miejsce w 2008 roku (reduk-
cja o 26%). Zgodnie z prognozą, do 
2014 roku skala bezrobocia utrzyma się 
na względnie stałym poziomie. Dopiero 
od 2015 roku przewidywany jest po-
wolny spadek ze średnią dynamiką 
1,5%. Ostatecznie przewiduje się, że 

w 2025 roku będzie 606 mężczyzn i  439 kobiet bez pracy, zaś w 2050 roku  – 416 męż-
czyzn i 305 kobiet w wieku niemobilnym zasilających szeregi berobotnych.  

Na rysunku 4.31. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych w wieku niemobil-
nym w podziale na płeć w Chełmie. Wyniki postępowania prognostycznego wskazują, 
iż liczba osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat na obszarze analizowanego po-

wiatu ulegnie w okresie prognozy re-
dukcji aż o 45,5% w porównaniu 
z 2009 rokiem. Poziom maksymalny 
odnotowano w 2006 roku (1653 osoby) 
i był to  jednocześnie początek długo-
trwałego trendu spadkowego. Tempo 
redukcji w horyzoncie predykcji będzie 
oscylować wokół 1,5%, a przewidy-
wany poziom bezrobocia w 2050 roku 
wyniesie 607 osób. W całym okresie 
predykcji przewiduje się stabilną struk-
turę płci, a udział mężczyzn będzie 
wynosić 49%. Przy rozpatrywaniu 
odsetka bezrobotnych w wieku powy-

żej 45 lat w ogólnej liczbie osób bez pracy na terenie miasta Chełm, zauważalna jest 
tendencja rosnąca. W 2000 roku ich udział wyniósł 16%, a do 2009 roku wzrósł 
o 13,2 p.p. Jak wynika z długookresowych prognoz, w 2050 roku osoby w wieku 
niemobilnym pozostające bez pracy w Chełmie będą stanowić 33% wszystkich bez-
robotnych.  
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Jak wynika z rysunku 4.32., w powiecie hrubieszowskim maksymalny poziom bez-
robocia wśród osób w wieku powyżej 45 lat odnotowano w 2007 roku (1249 osób). 
Można zauważyć, że począwszy od 2008 roku rozpoczyna się trend spadkowy, który 
zgodnie z przewidywaniami będzie kontynuowany w perspektywie 40 lat prognozy. 
W początkowym okresie predykcji dynamika będzie niewielka, w latach 2011–2012 
przewidywany jest nawet niewielki wzrost. Jednak w miarę upływu czasu dynamika 
spadku będzie coraz silniejsza. Szacuje się, że mężczyźni będą stanowić zdecydowaną 

większość w okresie predykcji (przecięt-
nie 61,5%). W 2009 roku wśród zareje-
strowanych bezrobotnych w wieku 45+ 
było 719 mężczyzn. Przewiduje się, że 
w 2050 roku będzie ich 417. Analizu-
jąc prognozy udziału osób w wieku 
niemobilnym w ogólnej liczbie bezro-
botnych w całym rozpatrywanym prze-
dziale czasowym można zauważyć, że 
przewidywany jest sukcesywny wzrost 
(z 13,4% w 2000 roku, przez 24% 
w 2009 roku do 26,8% w 2050 roku). 
Jak wynika z prognoz, w 2050 roku 
liczebność bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym będzie stanowić 56,9% stanu z 2009 roku (679 osób).  
Szacuje się, iż na obszarze powiatu janowskiego (zob. rysunek 4.33.) przeważa-

jącą część bezrobotnych w wieku niemobilnym będą stanowić mężczyźni (64,5% pod 
koniec prognozy). Wyniki przeprowadzonej prognozy wskazują, że największa prze-

waga będzie przypadać na rok 2010, 
a w ostatnim roku prognozowanym 
przewiduje się o 146 więcej mężczyzn 
niż kobiet. Jednakże maksymalny udział 
mężczyzn odnotowano w 2001 roku 
i wynosił on 70,4%. Przewidywana 
odmienna dynamika spadku bezrobocia 
wśród obu płci doprowadzi jednak do 
zmniejszenia tej dysproporcji (liczba 
bezrobotnych mężczyzn w wieku nie-
mobilnym na przestrzeni lat 2009–2050 
zmaleje o 46,7%, a kobiet o 38,3%). 
Tym samym w 2050 roku w powiecie 
janowskim będzie 264 zarejestrowa-

nych bezrobotnych mężczyzn oraz 146 kobiet po 45. roku życia. Wpływ osób w wieku 
powyżej 45 lat na ogólny poziom bezrobocia w powiecie janowskim sukcesywnie 
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wzrasta w całym przedziale czasowym. Proces ten ze szczególną siłą zachodził 
w latach historycznych (z 11% w 2000 roku do 22,2% w 2009 roku). Przewiduje się, 
że w horyzoncie predykcji stosunek ten wzrośnie jeszcze do 25,8% w 2050 roku.  

Na rysunku 4.34. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych w wieku niemobil-
nym w podziale na płeć w powiecie krasnostawskim wraz z wynikami prognozy do 
2050 roku. W analizowanym powiecie prognozowany spadek bezrobocia wśród osób 

w wieku niemobilnym między 2009 
a 2050 rokiem wyniesie 38,6%. Rozpa-
trując strukturę płci zauważa się, iż 
większa redukcja będzie dotyczyć ko-
biet (39,7%), z 354 w 2009 roku do 
214 w 2050 roku. Liczba bezrobotnych 
mężczyzn w analogicznym przedziale 
czasowym spadnie o 38% (z 604 do 
375). Tendencje te spowodują, że męż-
czyźni będą nadal przeważać wśród 
osób bezrobotnych powyżej 45. roku 
życia, ale dysproporcje będą coraz 
mniejsze. W 2050 roku ich udział wy-
niesie 64,5% ogółu bezrobotnych 

w powiecie krasnostawskim. Analizując sytuację bezrobotnych osób w wieku niemo-
bilnym wobec pozostałych przedziałów wiekowych, zauważa się znaczny wzrost ich 
udziału na przestrzeni lat (z 13,1% w 2000 roku do 25,7% w 2050 roku). 

Rysunek 4.35. przedstawia liczbę bezrobotnych w wieku niemobilnym w powie-
cie kraśnickim. Analiza rysunku pozwala stwierdzić, iż liczba mężczyzn w całym ana-

lizowanym okresie przewyższa liczbę 
kobiet (przeciętnie o 336 osób). Naj-
większą dysproporcję przewiduje się 
w 2015 roku, kiedy to przewaga męż-
czyzn będzie wynosiła 421 osób. Szacuje 
się, iż w kolejnych latach różnica w li-
czebności obu płci będzie spadała. 
Przewiduje się, iż w 2050 roku liczba 
bezrobotnych mężczyzn w wieku po-
wyżej 45 lat wyniesie 590 osób wobec 
349 kobiet. Porównując przewidywane 
wartości dla ostatniego roku prognozy 
z rokiem 2009 zauważa się większą 
dynamikę spadkową w przypadku ko-

biet (redukcja o 37,6%, czyli o ponad 2 p.p. więcej niż w przypadku mężczyzn). Mi-
mo zmniejszenia poziomu bezrobocia osób w wieku niemobilnym (z 1472 osób 
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w 2009 roku do 940 osób w 2050 roku), przewiduje się, że tempo tego spadku będzie 
niższe niż w przypadku ogólnego poziomu bezrobocia. Wynika z tego, iż udział tej 
grupy wiekowej w łącznej liczbie osób pozostających bez pracy w powiecie kraśnic-
kim będzie wzrastał (z 21,2% w 2009 roku do 23,8% w ostatnim roku prognozy). 

Na terenie powiatu lubartowskiego (zob. rysunek 4.36.) osoby w wieku niemo-
bilnym w 2009 roku stanowiły 25,2% ogólnej liczby bezrobotnych. Szacuje się, iż ta 
relacja w horyzoncie predykcji będzie ulegać systematycznemu wzrostowi do 29,6% 

w 2050 roku. Świadczyć to może 
o rosnącej dyskryminacji osób w wie-
ku niemobilnym na rynku pracy. 
W omawianej jednostce terytorialnej 
problem bezrobocia w większym stop-
niu będzie dotyczyć mężczyzn. Prze-
widuje się, że ich przeciętny udział 
w okresie predykcji wyniesie 57,6%. 
Rozpatrując całą kategorię wiekową, 
prognozuje się spadek bezrobocia 
o 47,3% w latach 2009–2050 (z 1419 
do 747 osób). Jednak tendencja spad-
kowa nie występowała w całym okre-
sie historycznym. Silny przyrost nastą-

pił w okresie 2001–2003 (zasób bezrobotnych zwiększył się wówczas o 5597 osób).  
Na rysunku 4.37. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych według płci w wieku 

niemobilnym w powiecie lubelskim wraz z wynikami prognozy do 2050 roku. Analiza 
rysunku pozwala stwierdzić, że bezrobocie wśród kobiet w wieku niemobilnym będzie 

wykazywać mniejsze tempo spadku niż 
bezrobocie wśród mężczyzn na prze-
strzeni lat objętych wnioskowaniem 
prognostycznym. Szacuje się, iż liczba 
kobiet bez pracy w latach 2009–2050 
spadnie o 38,3% (z 374 do 231), pod-
czas gdy w przypadku mężczyzn uby-
tek w analogicznym okresie sięgnie 
45,2% (z 694 do 380 mężczyzn). Taka 
tendencja determinuje jednocześnie 
spadek udziału mężczyzn w ogólnej 
liczbie bezrobotnych w wieku powyżej 
45 lat na obszarze powiatu lubelskiego 
z 65% do 62,2%. Biorąc pod uwagę 

całą niemobilną kategorię wiekową, prognozuje się rosnący wpływ osób starszych na 
kształtowanie się zjawiska bezrobocia w powiecie lubelskim (w 2000 roku odsetek 
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wynosił 11,1%, podczas gdy w 2009 roku już 20,7%, a w 2050 roku szacuje się udział 
wynoszący 24,2%).  

W Lublinie osoby bezrobotne w wieku powyżej 45 lat stanowią znaczną część 
ogólnej liczby bezrobotnych. Szacuje się, że odsetek ten w 2050 roku wyniesie 35,9%, 
czyli o ponad 4 p.p. więcej niż w 2009 roku. Wysoki wzrost omawianego współczyn-

nika odnotowano w okresie historycz-
nym: w 2000 roku udział wynosił je-
dynie 19,3%, a w ciągu kolejnych 7 lat 
wzrósł do maksymalnego, w całym 
analizowanym okresie, poziomu 36%. 
Stanowi to wyraźny sygnał świadczący 
o coraz trudniejszej sytuacji na rynku 
pracy dla osób w wieku niemobilnym. 
Wzrost udziału bezrobotnych w wieku 
45+ jest związany z wolniejszym spad-
kiem ich liczebności w porównaniu do 
ogólnego poziomu bezrobocia. Szacuje 
się, że w latach 2009–2050 bezrobocie 
wśród osób powyżej 45. roku życia 

zmniejszy się o 38,8%. Wynika to jednak bezpośrednio z prognoz demograficznych 
świadczących o zmniejszającej się liczbie osób w wieku produkcyjnym. Przewidywa-
ny poziom bezrobocia w 2050 roku to 1615 mężczyzn oraz 1111 kobiet w wieku nie-
mobilnym. 

Na rysunku 4.39. przedstawiono liczbę osób bezrobotnych w wieku niemobilnym 
w powiecie łęczyńskim w podziale na płeć wraz z wynikami prognozy do 2050 roku. 
Liczba osób bezrobotnych w wieku niemobilnym na przestrzeni początkowych lat hi-
storycznych podlegała silnemu trendowi wzrostowemu. W latach 2000–2005 poziom ten 

zwiększył się o 56% (z 553 osób do 866 
osób). Następne lata przyniosły jednak 
odwrócenie tej tendencji i szacuje się, 
iż będzie ona również kontynuowana 
w horyzoncie predykcji. Porównując 
ostatni rok historyczny z ostatnim pro-
gnozowanym, przewiduje się redukcję 
liczby bezrobotnych w wieku 45+ 
o 46,3%, czyli z 540 do 29 osób. Roz-
patrując strukturę płci szacuje się, iż 
większy spadek zostanie odnotowany 
w przypadku kobiet, niż w przypadku 
mężczyzn. Wpływ osób w wieku nie-
mobilnym na kształtowanie się bezro-
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bocia na terenie powiatu łęczyńskiego w okresie historycznym intensywnie wzrastał 
z 12,4% w 2000 roku do 24,4% w 2007 roku, po czym zanotowano odwrócenie ten-
dencji. W roku 2010 przewiduje się dalszy spadek analizowanego udziału do 18,5%. 
W horyzoncie prognozy przewidywany jest jednak wzrost udziału osób w wieku nie-
mobilnym aż do poziomu 21,5% w 2050 roku. 

Na obszarze powiatu łukowskiego (zob. rysunek 4.40) liczba mężczyzn w całym 
analizowanym przedziale czasowym przekracza liczbę kobiet średnio o 211 osób. 
Maksymalny udział mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych osób w wieku niemo-

bilnym przewiduje się na rok 2012 
(63,4%). Analizując bezrobocie wśród 
osób po 45. roku życia, w latach 
2002–2009 zauważa się istotne waha-
nia. Najwyższy poziom odnotowano 
w 2004 roku (1473 osoby), najmniejszy 
zaś w 2008 roku (845 osób).Zestawiając 
ze sobą ostatni rok historyczny z ostat-
nim szacuje się, że liczba osób w wie-
ku niemobilnym pozostających bez 
pracy zmniejszy się o ponad 50%. 
Zgodnie z prognozą, w ostatnim roku 
predykcji grupę tę będzie zasilać 
319 mężczyzn oraz 190 kobiet. Pomi-

mo spadku udział osób w wieku 45+ w grupie bezrobotnych wzrośnie z 21,3% 
w 2009 roku do 24,2% w 2050 roku. 

Rysunek 4.41. przedstawia liczbę bezrobotnych w wieku niemobilnym na terenie 
powiatu opolskiego. Na jego podstawie można stwierdzić, iż zdecydowaną większość 
osób bezrobotnych w całym rozpatrywanym przedziale czasowym stanowią mężczyź-

ni. Jak wskazują wyniki prognoz, ich 
udział wyniesie przeciętnie 64%. 
W okresie historycznym udział ten 
podlegał znacznym fluktuacjom, jed-
nak nigdy nie spadł poniżej 60% (mi-
nimalnie wynosił 60,3% w 2008 roku). 
Większą dynamikę ograniczania zjawi-
ska bezrobocia prognozuje się w od-
niesieniu do mężczyzn. Szacuje się, że 
w 2050 roku będzie o 43% mniej bez-
robotnych mężczyzn oraz mniej o 42% 
bezrobotnych kobiet niż w 2009 roku. 
Porównując skalę bezrobocia osób 
w wieku niemobilnym na obszarze 
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powiatu opolskiego z łączną liczbą osób pozostających bez pracy dostrzec można 
kształtowanie się negatywnych tendencji. W 2009 roku udział grupy wiekowej 45+ 
wynosił 25%, a w 2050 roku jego wzrost szacuje się do 30,5%. Świadczy to o wypie-
raniu z rynku osób starszych. 

Na rysunku 4.42. zaprezentowano liczbę bezrobotnych w wieku niemobilnym we-
dług płci w powiecie parczewskim wraz z prognozami do 2050 roku. Analizując struk-
turę płci można zauważyć, że począwszy od 2007 roku następuje stopniowe wyrówny-

wanie dysproporcji między kobietami 
i mężczyznami. Szacuje się, iż w koń-
cowym etapie predykcji odsetek bezro-
botnych mężczyzn wyniesie 53,7%. 
Zgodnie z predykcjami, w 2025 roku 
w powiecie parczewskim będzie 388 
osób bezrobotnych, a do 2050 roku ich 
liczba zmniejszy się o 121 osób. Liczba 
bezrobotnych kobiet będzie maleć 
w nieznacznie wolniejszym tempie niż 
w przypadku mężczyzn (o 42,5% na 
przestrzeni lat 2009–2050 wobec 46,2% 
dla mężczyzn). Ponadto, analizując 
liczbę bezrobotnych w wieku powyżej 

45 lat na tle pozostałych kategorii wiekowych w powiecie parczewskim, dostrzega się 
zwiększanie się udziału osób starszych (z 24,3% w 2009 roku do 28,3% w 2050 roku). 
Nasuwa to wniosek o prognozowanej rosnącej dyskryminacji przez pracodawców osób 
w wieku niemobilnym na rzecz osób młodszych. 

Wpływ osób w wieku niemobilnym na poziom bezrobocia w powiecie puław-
skim uległ znacznemu wzrostowi w okresie historycznym (z 15,3% w 2000 roku do 

29,5% w 2007 roku). Kolejne dwa lata 
związane były z redukcją tej proporcji, 
kolejno do 28,9% oraz 26%. Szacuje 
się, iż w horyzoncie predykcji udział 
osób w wieku powyżej 45 lat w ogól-
nej liczbie bezrobotnych ponownie 
będzie podlegać trendowi wzrostowe-
mu. Początkowo jego dynamika będzie 
znaczna i w ciągu pierwszych 6 lat 
udział zwiększy się do 29%. W dal-
szym etapie predykcji tempo to ulegnie 
spowolnieniu i ostatecznie dla 2050 roku 
przewiduje się udział na poziomie 
30,6%. Oznacza to, iż w ostatnim roku 
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prognozy skala bezrobocia wśród osób niemobilnych wyniesie 645 osób (w tym 414 
mężczyzn). Ponadto redukcja liczby bezrobotnych w omawianej kategorii wiekowej 
na przestrzeni lat 2009–2050 wyniesie 49,3%, co jest rezultatem gorszym o ponad 
5 p.p. względem ogólnej liczby bezrobotnych w danej jednostce terytorialnej. Struktu-
ra płci charakteryzuje się przewagą mężczyzn w całej prognozie. W 2050 roku męż-
czyźni będą stanowić 64,3% osób pozostających bez pracy w wieku 45+. 

Analizując poziom bezrobocia wśród osób w wieku niemobilnym w powiecie ra-
dzyńskim, obserwuje się znaczne wahania w okresie historycznym. Największy 
wzrost miał miejsce w 2001 roku, gdy zasób bezrobotnych w tej grupie wiekowej 

zwiększył się o 147 osób. W powiecie 
radzyńskim przewiduje się jednak sto-
sunkowo niewielki udział osób w wie-
ku niemobilnym w ogólnej liczbie 
bezrobotnych na przestrzeni lat pro-
gnozowanych. W 2050 roku, jak wska-
zują wyniki postępowania prognostycz-
nego, relacja ta będzie równa 23,85% 
(o 3,6 p.p. więcej niż w 2009 roku). 
Porównując skalę redukcji bezrobocia 
wśród kobiet i mężczyzn na przestrzeni 
lat 2009–2050, większy ubytek prze-
widuje się dla kobiet (o 48,4%, czyli 
z 266 do 137 kobiet). W przypadku 

mężczyzn spadek w tym czasie wyniesie 46% (spadek z 266 do 137 osób). Znajduje to 
odbicie we wzroście udziału mężczyzn w ogólnej liczbie bezrobotnych w wieku nie-
mobilnym z 61,6% w 2009 roku do 62,7% w 2050 roku.  

Powiat rycki wyróżnia się wysokim udziałem liczby mężczyzn w ogólnej liczbie 
bezrobotnych w wieku niemobilnym na przestrzeni lat objętych wnioskowaniem pro-

gnostycznym (zob. rysunek 4.45.). 
W 2009 roku stosunek ten wynosił 
69% (o 248 więcej mężczyzn niż ko-
biet), jednak szacuje się, iż w perspek-
tywie 40 lat prognozy ulegnie niewiel-
kiej redukcji do poziomu 67,2%. 
W 2050 roku ogólna liczb osób pozo-
stających bez pracy w wieku powyżej 
45 lat na obszarze powiatu ryckiego 
wyniesie zgodnie z prognozą 320 osób. 
Stanowi to prawie połowę stanu z ro-
ku 2009, a maksymalne bezrobocie 
odnotowano z kolei w 2003 roku, rzę-
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du 1019 osób. Odsetek bezrobotnych w wieku niemobilnym w ogólnej liczbie osób 
pozostających bez pracy w horyzoncie predykcji wzrośnie o ponad 4 p.p. (z 25,4% 
w 2009 roku do 29,9% w 2050 roku). Sygnalizuje to narastanie problemu dyskrymi-
nacji osób w wieku niemobilnym na rynku pracy.  

Na rysunku 4.46. zaprezentowano liczbę osób bezrobotnych w wieku niemobil-
nym w powiecie świdnickim w podziale na płeć wraz z prognozami do 2050 roku. 
Przewidywana redukcja bezrobocia wśród osób w wieku niemobilnym na terenie po-

wiatu ryckiego w latach 2009–2050 
wyniesie 35,2% z poziomu 1088 osób 
do 705 osób. Jest to znacznie gorszy 
wynik niż w przypadku ogółu osób 
bezrobotnych (44%). Taka zależność 
przekłada się bezpośrednio na wzrost 
udziału niemobilnej kategorii wieko-
wej względem ogólnej liczby bezro-
botnych na obszarze powiatu ryckiego 
(z 26,14% w 2009 roku do 30,26% 
w 2050 roku). Na podstawie uzyska-
nych wyników prognoz można przy-
puszczać, że stopnień dyskryminacji 
osób w wieku niemobilnym przez pra-

codawców będzie systematycznie rósł. Rozpatrując strukturę płci wśród osób w wieku 
powyżej 45 lat, można dostrzec niewielką przewagę mężczyzn (średnio o 124 osoby). 
Największe rozwarstwienie szacowane jest na rok 2012 (o 152 osoby). Procentowy 
udział mężczyzn w okresie predykcji kształtuje się na poziomie około 56,7%. 

Odsetek bezrobotnych w wieku niemobilnym względem całkowitej liczy bezro-
botnych na terenie powiatu tomaszowskiego będzie się cechować tendencją wzrosto-

wą o stopniowo malejącej dynamice 
w horyzoncie predykcji. Gwałtowny 
przyrost danej proporcji zarejestrowa-
no w latach 2000–2007 (z 13% do 
23,3%). W 2009 roku nastąpiło nie-
wielkie ograniczenie udziału do 23%, 
po czym szacuje się jego dalszy 
wzrost. Ostatecznie w 2050 roku wy-
niki prognozy wskazują, iż osoby 
w wieku niemobilnym będą stanowić 
29,6% ogólnej liczby bezrobotnych 
w powiecie tomaszowskim. Przepro-
wadzona analiza wskazuje na coraz 
większy problem bezrobocia dotykają-
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cy osób po 45. roku życia. W szczególności dotyczy to mężczyzn, bowiem w całym 
analizowanym przedziale czasowym stanowią oni większość wśród bezrobotnych 
w omawianej kategorii wiekowej (64% w 2009 roku). Prognozuje się, iż ich liczba 
w 2050 roku wyniesie 508 osób, co stanowi 65% łącznego bezrobocia osób w wieku 
niemobilnym. 

Na rysunku 4.48. została przedstawiona liczba bezrobotnych w wieku niemobil-
nym w powiecie włodawskim, z uwzględnieniem struktury płci. Analizując poniższy 
rysunek można stwierdzić, iż największa nadwyżka mężczyzn przypada na lata histo-

ryczne 2004–2006 (przewaga mężczyzn 
wynosiła odpowiednio: 209 osób, 
180 osób i 214 osób). W 2004 roku 
odnotowano również maksymalny 
udział mężczyzn w ogólnej liczbie bez-
robotnych w wieku powyżej 45 lat na 
obszarze powiatu włodawskiego (61%). 
Liczba bezrobotnych w wieku niemo-
bilnym powiększała się stale aż do 
2006 roku, gdy ukształtowała się na 
poziomie 1080 osób. Po tym okresie 
miał miejsce spadek skali bezrobocia, 
który utrzymał się do 2008 roku 
(898 osób). Począwszy od 2009 roku 

tendencja uległa jednak odwróceniu i zgodnie z prognozą trend wzrostowy utrzyma się 
do 2015 roku. Wówczas poziom bezrobocia wśród osób w wieku niemobilnym wyniesie 
1069 osób (w tym 625 mężczyzn), a do 2050 roku zmniejszy się do 645 osób. Odsetek 
bezrobotnych w wieku 45+ w 2009 roku wynosi 27,6%, a dla ostatniego roku progno-
zowanego szacuje się wartość o ponad 5 p.p. wyższą.  

Powiat zamojski charakteryzuje 
się relatywnie niewielkim udziałem 
osób w wieku niemobilnym w ogólnej 
liczbie bezrobotnych. W 2009 roku 
udział ten wynosił 20,6%, a w 2050 roku 
przewiduje się jego wzrost do 24,2%. 
Oznacza to nieduży wzrost dyskrymina-
cji osób w wieku powyżej 45 lat przez 
pracodawców w horyzoncie prognozy. 
W większym zakresie problem ten 
dotyka mężczyzn, bowiem w całym 
rozpatrywanym przedziale czasowym 
ich liczba znacznie przekracza liczbę 
kobiet (przeciętnie o 314). Wyniki 
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predykcji wskazują, iż w 2050 roku liczba mężczyzn pozostających bez pracy wynie-
sie 474, co stanowi 58,8% stanu z roku 2009 oraz 65% bezrobotnych ogółem. 
W przypadku kobiet ubytek w analogicznym przedziale czasowym będzie większy 
(z 468 do 254 kobiet, czyli o 44,6%).  

W powiatowym mieście Zamość osoby w wieku niemobilnym stanowią znaczną 
część wszystkich bezrobotnych (33,4% w 2009 roku). W horyzoncie predykcji udział 
ten będzie podlegał sukcesywnemu zwiększeniu i w 2050 roku przewiduje się jego 

wzrost aż do 42,6%. Jest to najwyższy 
udział spośród wszystkich powiatów 
wchodzących w skład województwa 
lubelskiego. Chociaż na rysunku 4.50. 
można dostrzec tendencję malejącą 
liczby osób bezrobotnych w wieku 
niemobilnym, to jednak jej dynamika 
będzie znacznie mniejsza niż w przy-
padku pozostałych grup wiekowych 
(przewidywana redukcja w latach 
2009–2050 wyniesie 29,8% wobec 
44,8% dla bezrobotnych ogółem). 
W związku z tym można wnioskować 
o coraz większej dyskryminacji osób 

w wieku 45+. Rozpatrując strukturę płci, prognozuje się niewiele wyższy odsetek 
mężczyzn niż kobiet w ogólnej liczbie bezrobotnych w wieku niemobilnym. 
W 2009 roku mężczyźni stanowili 54% osób pozostających bez pracy i udział ten 
utrzyma się do końca okresu predykcji. Wówczas szacowany poziom bezrobocia bę-
dzie wynosić 574 mężczyzn oraz 488 kobiet. 

Z przedstawionych prognoz wynika, że w kolejnych latach stanowiących hory-
zont prognozy problem dyskryminacji osób powyżej 45. roku życia będzie się pogłę-
biał. Wynika to m.in. z postępującego procesu starzenia się społeczeństwa, który ma 
wymiar nie tylko demograficzny, ale też ekonomiczny. Pod względem udziału osób 
bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych szczególnie 
negatywnie wyróżniają się powiaty grodzkie, w których w 2009 roku ponad 30% osób 
pozostających bez pracy było w wieku niemobilnym (oprócz Chełmu, w którym odse-
tek ten wyniósł 29,35%). Szacuje się, że w horyzoncie predykcji najgorsza sytuacja 
będzie miała miejsce w Zamościu, gdzie zgodnie z prognozą 43% osób bezrobotnych 
będą stanowiły osoby w wieku niemobilnym. Najniższy odsetek w 2009 roku wyniósł 
natomiast 18,9% i był odnotowany w powiecie łęczyńskim (zgodnie z prognozą wzro-
śnie o 2,6 p.p. do 2050 roku).   

Analizując strukturę bezrobocia osób powyżej 45. roku życia według płci, obser-
wuje się przewagę mężczyzn prawie we wszystkich powiatach. Powiat grodzki Chełm 
jest jedynym powiatem na terenie województwa lubelskiego, który w całym analizo-
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wanym okresie cechuje się większą liczbą bezrobotnych kobiet w wieku niemobilnym 
niż mężczyzn. Z kolei w powiecie ryckim w 2009 roku zarejestrowano największą 
procentową przewagę mężczyzn (69%, czyli o 248 więcej mężczyzn niż kobiet). Wy-
niki prognoz wskazują, iż relacja ta w 2050 roku zmaleje do 67,2%, jednak nadal bę-
dzie najwyższa w całym województwie lubelskim. Ponadto pod tym względem wy-
różniają się jeszcze następujące powiaty: janowski (67,8% w 2009 roku, 64,5% 
w 2050 roku), lubelski (65% w 2009 roku, 62,2% w 2050 roku) oraz zamojski (63,8% 
w 2009 roku, 65,1% w 2050 roku). Dla porównania, analogiczne wartości dla całego 
województwa kształtują się następująco: 58,3% w 2000 roku, 59,4% w 2009 roku oraz 
59,3% w 2050 roku.  

Największy wpływ na kształtowanie się poziomu bezrobocia osób w wieku nie-
mobilnym na terenie województwa lubelskiego ma Lublin. W 2009 roku generował  
15,8% bezrobocia w województwie. Przewiduje się, iż w 2050 roku udział ten wzro-
śnie do 17,7%.   

4.1.3. Zróżnicowanie skali bezrobocia według poziomu  
wykształcenia wśród osób powyżej 45. roku życia 

Trudności ze znalezieniem pracy związane są m.in. z poziomem wykształcenia 
pracujących. Jest to istotny czynnik warunkujący szanse podjęcia pracy, atrakcyjność 
pracy, a zwłaszcza wysokość wynagrodzenia. Rozpatrując sytuację osób po 45. roku 
życia na rynku pracy w Polsce można zauważyć, iż z największymi problemami bory-
kają się osoby, których poziom wykształcenia jest niski (zasadnicze zawodowe oraz 
gimnazjalne i niższe). Podobna sytuacja ma miejsce w województwie lubelskim, gdzie 
w 2009 roku połowę wszystkich bezrobotnych stanowiły osoby z wykształceniem 
zasadniczym i niższym. Należy też zwrócić uwagę, że osoby w wieku niemobilnym 
w województwie lubelskim wyróżniają się dość niskim poziomem wykształcenia (aż 
33% ludności po 45. roku życia posiadało jedynie wykształcenie podstawowe, 
23% wykształcenie zasadnicze zawodowe67), co jest jednym z czynników utrudniają-
cych ich aktywizację zawodową. 

                                                   
67 GUS, BDR, www.stat.gov.pl, dane dotyczące Narodowego Spisu Powszechnego 2002 [data dostępu: 
29.11.2010]. 
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Biorąc pod uwagę wykształcenie osób bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat 
w województwie lubelskim można zauważyć, że od roku 2003 najwięcej osób pozo-
stających bez pracy w tej grupie wiekowej posiadało wykształcenie średnie i policeal-

ne (10 963 osób w 2009 roku). Grupa 
ta stanowiła około 37% wszystkich 
bezrobotnych. Największe zmiany 
obserwuje się w przypadku osób bez-
robotnych z wykształceniem zasadni-
czym zawodowym – z najliczniejszej 
grupy w latach 2000–2002 (10 726 
osób w 2002 roku) ich udział ukształ-
tował się podobnie jak w przypadku 
bezrobotnych z wykształceniem gim-
nazjalnym (po 25% w 2009 roku). 
Predykcje wskazują, że w kolejnych 
latach odsetek osób bezrobotnych 
z wykształceniem zasadniczym ulegnie 

dalszej redukcji do poziomu 21% w 2050 roku (3554 osoby). Zmiany struktury grupy 
osób w wieku powyżej 45 lat pozostających bez pracy będą dotyczyły także osób bez-
robotnych z wykształceniem wyższym. Szacuje się, że odsetek bezrobotnych w wieku 
niemobilnym z wykształceniem wyższym wzrośnie z 13,2% w 2009 roku do 16,5% 
w 2050 roku, a ich liczba wyniesie w ostatnim roku prognozy 2825 osób.  Zgodnie 
z prognozą, w 2025 rok w województwie lubelskim będzie 5 869 osób z wykształce-
niem gimnazjalnym, 5208 osób z wykształceniem zasadniczym, 9827 osób z wy-
kształceniem średnim i policealnym oraz 4119 osób z wykształceniem wyższym. Do 
2050 roku liczba bezrobotnych w każdej z wyżej wymienionych kategorii ulegnie 
zredukowaniu o około 31% (w porównaniu do 2025 roku).  

Jak wynika z rysunku 4.52., największy odsetek bezrobotnych w wieku niemo-
bilnym w okresie historycznym sta-
nowiły osoby z wykształceniem za-
sadniczym zawodowym, w pierwszych 
trzech latach wynosił on średnio 39%. 
Analizując sytuację według poziomu 
wykształcenia można stwierdzić, że od 
początku badanego okresu we wszyst-
kich grupach zauważalna była wzro-
stowa tendencja, która w przypadku 
osób z wykształceniem gimnazjalnym, 
zasadniczym i średnim została przeła-
mana w 2005 roku. W tym okresie 
liczba osób bezrobotnych wynosiła 
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odpowiednio: 493 osoby z wykształceniem gimnazjalnym, 619 osób z wykształceniem 
zasadniczym, 572 osoby z wykształceniem średnim i 92 osoby z wykształceniem wyż-
szym. Zmiany, jakie zanotowano w powiecie bialskim po 2005 roku spowodowały, iż 
dwa lata później najliczniejszą grupę stanowiły już osoby z wykształceniem średnim 
(571 osób, czyli o 18 osób więcej w porównaniu do stanu bezrobocia wśród osób 
z wykształceniem zasadniczym). Według prognozy, w pierwszym jej etapie z uwagi 
na rosnącą liczbę bezrobotnych z wykształceniem średnim ich odsetek wzrośnie do 
38% i na takim poziomie będzie się już utrzymywał do końca predykcji (w porówna-
niu do 35,5% w 2009 roku). W okresie predykcji zmniejszą się dysproporcje między 
bezrobotnymi z wykształceniem wyższym a pozostałą częścią. Od 2025 roku grupa ta 
będzie stanowić już 15,5% bezrobotnych (czyli o 4,1 p.p. więcej w porównaniu do 
poziomu z roku 2009) ogólnej liczby bezrobotnych w wieku niemobilnym z opisywa-
nego powiatu. W ostatnim roku prognozy przewidywana liczba bezrobotnych w wieku 
niemobilnym z wykształceniem wyższym wynosi 153 osoby, zaś najliczniejszą grupą 
będą bezrobotni z wykształceniem średnim i policealnym (369 osób). 

Charakteryzując sytuację bezrobotnych powyżej 45. roku życia według poziomu 
wykształcenia w Białej Podlaskiej można zauważyć, że w 2009 roku w największym 
stopniu determinowały ją osoby z wykształceniem średnim, zaś w najmniejszym oso-
by z wykształceniem wyższym. W tym okresie pierwsza z tych grup liczyła 405 osób, 

a druga zaledwie 195 osób. W porów-
naniu do 2000 roku bezrobotni z wy-
kształceniem wyższym zwiększyli 
swój zasób ponad 6-krotnie (z 31 osób 
w 2000 roku). Jak wynika z prognoz, 
tendencja rosnąca do końca okresu 
historycznego utrzyma się jedynie 
wśród osób z wykształceniem wyż-
szym, w pozostałych trzech grupach, 
począwszy od 2006 roku, rozpoczął się 
okres redukcji. Według prognoz liczby 
bezrobotnych wśród osób z wykształ-
ceniem średnim, zasadniczym i gimna-
zjalnym będą ulegały systematyczne-

mu zmniejszeniu, z tym że średnioroczne tempo zmian do 2050 roku będzie znacznie 
niższe niż dotychczasowe i wyniesie około 1,3%. Począwszy od 2013 roku najmniej 
liczną grupę będą stanowić osoby z wykształceniem gimnazjalnym (18,9%). Liczba 
bezrobotnych z wykształceniem wyższym i zasadniczym ukształtuje się na podobnym 
poziomie, a największy odsetek nadal będzie przypadał na osoby z wykształceniem 
średnim (37,5%). Rozpatrując ubytek liczby bezrobotnych w okresie 2009–2050 sza-
cuje się, iż największa redukcja będzie dotyczyć osób z wykształceniem gimnazjal-

 
Rys. 4.53. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w Białej Podlaskiej 



259 

nym oraz zasadniczym (odpowiednio o 46,2% oraz 44,8%), a najmniejsza osób z wy-
kształceniem wyższym (o 25,1%). 

 Grupę osób bezrobotnych w wieku niemobilnym z powiatu biłgorajskiego do 
2003 roku w największym stopniu tworzyły osoby z wykształceniem zasadniczym 
(średnio w tym okresie 446 osób). Jednak w kolejnych latach ich liczba znacząco zma-

lała (do 207 osób w 2009 roku), zbliża-
jąc się do poziomu bezrobotnych 
z wykształceniem gimnazjalnym (174 
osoby). Przewiduje się, iż po roku 
2012 liczba osób bezrobotnych w wie-
ku 45+ z wykształceniem wyższym 
będzie przekraczać obie wymienione 
do tej pory kategorie. Zgodnie z pro-
gnozą, w 2025 roku będzie 101 bezro-
botnych z wykształceniem zasadni-
czym, 87 z wykształceniem gimnazjal-
nym i niższym oraz 111 z wykształce-
niem wyższym. Tendencja malejąca 
w horyzoncie predykcji będzie doty-

czyć wszystkich rozpatrywanych stopni edukacji w zbliżonym zakresie. Szacuje się, iż 
największy procentowo ubytek charakteryzować będzie osoby z wykształceniem za-
sadniczym (o 67,7% względem 2009 roku) oraz z wykształceniem gimnazjalnym 
(o 67,2%). Niewiele mniejsza redukcja wystąpi w przypadku osób z wykształceniem 
średnim (o 61%) oraz z wykształceniem wyższym (o 54%). Przewiduje się, że 
w 2050 roku największy odsetek wśród wszystkich bezrobotnych w wieku 45+ będą 
stanowić osoby z wykształceniem średnim (37,8%) i będzie to 120 osób. 

Liczba bezrobotnych w wieku niemobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie chełmskim ulegała gwał-
townym zmianom w okresie historycz-
nym. Sytuacja ta nie dotyczy osób 
z wykształceniem wyższym, gdzie 
w pierwszych latach ich liczba była 
niewielka (10 osób w 2000 roku), 
a w kolejnych notowano jej powolny 
wzrost. Liczbę bezrobotnych osób 
w wieku powyżej 45. roku życia de-
terminowały głównie osoby kwalifiku-
jące się do pozostałych trzech pozio-
mów wykształcenia. W 2000 roku ich 
liczebności były zbliżone (odpowied-
nio: 233 osoby z wykształceniem gim-

 
Rys. 4.54. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie biłgorajskim 

 
Rys. 4.55. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
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nazjalnym i niższym, 247 z zasadniczym oraz 198 osób z wykształceniem średnim). 
Niekorzystne dla badanego powiatu zmiany, do jakich doszło w kolejnych latach, 
doprowadziły do prawie trzykrotnego wzrostu stanu bezrobocia wśród osób z wy-
kształceniem gimnazjalnym i średnim w 2006 roku oraz 10-krotnego wzrostu bezro-
bocia osób w wieku powyżej 45 lat posiadających wykształcenie wyższe. 
W 2009 roku najwięcej osób po 45. roku życia pozostających bez pracy posiadało 
wykształcenie średnie (437osoby,czyli 34,9%). Szacuje się, że w okresie prognozo-
wanym bezrobocie nadal będzie maleć (najbardziej w przypadku osób z wykształce-
niem zasadniczym, bowiem w 2050 roku będzie ich o 49,7% mniej niż w 2009 roku). 
W przypadku osób z wykształceniem wyższym tendencję malejącą przewiduje się 
dopiero od 2017 roku, a w ostatnim roku prognozy ich liczba wyniesie 82 osoby 
(o 25,2% mniej niż w 2009 roku), co będzie stanowić 11,4% łącznego bezrobocia. 

Od początku analizowanego okresu zdecydowaną większość bezrobotnych 
w Chełmie wśród osób w wieku 45+ stanowiły osoby z wykształceniem średnim. 
W 2000 roku 387 osób z takim przygotowaniem zawodowym nie miało pracy, dodat-

kowo liczba ta do 2006 roku zwiększy-
ła się do 719 osób. W tym samym cza-
sie zanotowano o połowę mniej bezro-
botnych z wykształceniem zasadni-
czym i gimnazjalnym (po 360 osób), 
z kolei najmniej osób było z wykształ-
ceniem wyższym (213). Następne 
3 lata wiązały się ze spadkiem liczby 
bezrobotnych, przy czym najmniejsza 
redukcja miała miejsce w grupie wy-
kształcenia wyższego. Szacuje się, że 
pierwsze lata prognozy przyniosą po-
nowny wzrost liczby osób pozostają-
cych bez pracy w tej grupie co spowo-
duje, iż ich udział wzrośnie z 17,7% 

w 2009 roku do 22,3% w horyzoncie prognozy. Szacuje się, że w latach 2009–2050 
liczba bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym zmniejszy się o 50,7% (z 220 do 
108 osób), w przypadku osób z wykształceniem zasadniczym będzie to redukcja 
o 53% (z 217 do 102 osób), a w stosunku do wykształcenia średniego – 45,5% (z 479 
do 261 osób). W horyzoncie predykcji grupy osób z wykształceniem gimnazjalnym 
i niższym, zasadniczym oraz wyższym będą w podobny sposób kształtowały ogólny 
stan bezrobocia wśród osób powyżej 45. roku życia (udziały odpowiednio 17,8%, 
16,8% oraz 22,3%).  

 
Rys. 4.56. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w Chełmie 
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W powiecie hrubieszowskim bezrobocie wśród osób w wieku niemobilnym 
uległo znacznemu zwiększeniu na przestrzeni lat historycznych (z 865 osób 
w 2000 roku do 1192 osób w 2009 roku). Jedynie w przypadku osób z wykształce-
niem zasadniczym zmiany miały wyraźnie inny charakter. Początkowo występowała 

tendencja rosnąca, jednak o słabszej 
dynamice (z 318 osób w 2000 roku do 
394 w 2003 roku), a następnie doszło 
do krótkotrwałej stabilizacji i redukcji 
(do 322 osób w 2009 roku). Opisane 
zależności przyczyniły się do zmniej-
szenia wpływu danej kategorii na 
ogólny poziom bezrobocia (z 36,7% 
w 2000 roku do 27% w 2009 roku). 
Szacuje się, iż udział ten w końco-
wym okresie predykcji ustabilizuje się 
na poziomie około 23,5%. Odwrotnie 
kształtowała się sytuacja w odniesie-
niu do osób z wykształceniem śred-

nim, bowiem ich udział w całkowitej liczbie osób pozostających bez pracy na tere-
nie omawianego powiatu zwiększył się w okresie historycznym z 33,3% do 36,7%. 
Założenia predykcji wskazują na wzrost danej wartości do 37,3% pod koniec pro-
gnozy. Ponadto znacznie większą część bezrobotnych w wieku powyżej 45 lat będą 
stanowić osoby z wykształceniem wyższym (2,3% w 2000 roku, 7,6% w 2009 roku 
oraz 9,4% w 2050 roku). Porównując ze sobą liczbę bezrobotnych w 2009 roku oraz 
w 2050 roku, największą redukcję przewiduje się w przypadku osób z wykształce-
niem zasadniczym (o 50,5%), a najmniejszą dla osób z wykształceniem wyższym 
(o 29,4%). Jak wynika z długookresowych prognoz, w 2050 roku w powiecie hru-
bieszowskim wystąpią 254 osoby z wykształceniem średnim i policealnym (438 
w 2009 roku), 202 osoby z wykształceniem gimnazjalnym (341 w 2009 roku), 
160 osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (322 w 2009 roku) oraz 
64 osoby z wykształceniem wyższym (90 w 2009 roku). 

Jak wynika z rysunku 4.58. (patrz s. 262), największą zmiennością wśród 
osób w wieku niemobilnym w powiecie janowskim odznaczała się grupa bezro-
botnych z wykształceniem średnim. Od początku analizowanego okresu wzrastały 
problemy ze znalezieniem zatrudnienia przez osoby z tym wykształceniem na te-
renie opisywanego powiatu. Ich liczba średniorocznie zwiększała się o 17 osób 
i w 2009 roku wynosiła już 288. Rosnącą tendencją znamionował się również po-
ziom bezrobocia wśród osób z wykształceniem wyższym, przy czym grupa ta 
nadal ma najmniejsze kłopoty ze znalezieniem zatrudnienia w powiecie janowskim. 

 
Rys. 4.57. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie hrubieszowskim 
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Liczba bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym w okresie historycznym cha-
rakteryzowała się licznymi wahania-
mi, jednak w pierwszym roku progno-
zowanym przewiduje się zapoczątko-
wanie trendu spadkowego. Przyczyni 
się on do największej redukcji bezro-
bocia spośród wszystkich rozpatrywa-
nych kategorii, czyli o 56,8% (z 201 
osób w 2009 do 87 osób w 2050 ro-
ku). W przypadku osób z wykształce-
niem gimnazjalnym ubytek sięgnie 
46,7%, a z wykształceniem średnim – 
38%. To właśnie ta ostatnia grupa 
w horyzoncie predykcji będzie stano-
wić największą część ogółu bezrobot-

nych w wieku powyżej 45 lat (43,5% w 2050 roku) i będzie obejmować 178 osoby 
w wieku powyżej 45 lat. 

Analiza liczby bezrobotnych w zakresie poziomu wykształcenia pozwala stwier-
dzić, że w początkowych latach rozpatrywanego okresu problem bezrobocia zwiększał 
się. Tendencja ta w trzech z najliczniejszych grup w 2005 roku uległa jednak odwró-

ceniu, a ogólny poziom bezrobocia 
wśród osób powyżej 45. roku życia 
zaczął się zmniejszać. Według pro-
gnoz, w przypadku osób z wykształce-
niem gimnazjalnym i zasadniczym, 
w ciągu całego okresu stanowiącego 
horyzont prognozy dojdzie do ograni-
czania rozmiarów bezrobocia. Do 
2050 roku w obu przypadkach stan 
bezrobocia zmniejszy się o około 100 
osób w porównaniu do poziomu 
z 2009 roku. Wśród osób bez pracy 
z wykształceniem wyższym i wy-
kształceniem średnim pierwsze kilka 

lat predykcji przyniesie pogłębianie się problemu bezrobocia w powiecie krasnostaw-
skim, który dopiero od 2013 roku zacznie powoli ustępować. Redukcja bezrobocia 
w przypadku osób z wykształceniem zasadniczym sięgnie w 2050 roku 50,25% 
(względem 2009 roku). Niewiele mniejszy ubytek szacuje się dla osób z wykształce-
niem gimnazjalnym (45,7%). W 2050 roku największe bezrobocie nadal będzie wi-
doczne wśród osób z wykształceniem średnim (250 osób, czyli 42,5% ogólnej liczby 

 
Rys. 4.58. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie janowskim 

 
Rys. 4.59. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie krasnostawskim 
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bezrobotnych w wieku niemobilnym), a najmniejsze wśród osób z wykształceniem 
wyższym (93 osoby, czyli 15,9%). 

Do 2003 roku dominującą grupę bezrobotnych powyżej 45. roku życia z powiatu 
kraśnickiego tworzyły osoby z wykształceniem zasadniczym (około 34% ogólnego 
poziomu bezrobocia w wieku niemobilnym). W kolejnych latach ich udział uległ 

zmniejszeniu do 23%, a w 2009 roku 
było to 340 osób. Wśród bezrobotnych 
zaczęły dominować osoby z wykształ-
ceniem średnim i w 2009 roku odno-
towano 591 osób (o 319 osób więcej 
w porównaniu do poziomu z roku 
2000). Szacuje się, iż ta rosnąca ten-
dencja utrzyma się jeszcze przez naj-
bliższe 5 lat i w latach 2014–2015 
liczba bezrobotnych z tym wykształce-
niem osiągnie maksymalny poziom 
673 osób, po czym, podobnie jak 
i w innych przypadkach, będzie cha-
rakteryzowała się malejącym trendem 

do końca prognozy. Tempo spadku liczby bezrobotnych oscylować będzie w grani-
cach 1,5% rocznie do 2050 roku. Największa redukcja bezrobocia osób w wieku 45+ 
na przestrzeni lat prognozowanych będzie dotyczyć osób z wykształceniem zasadni-
czym (spadek o 45% wobec 2009 roku) i w ostatnim roku prognozy wyniesie 
190 osób. Najliczniejszą grupą nadal pozostaną bezrobotni z wykształceniem średnim 
i policealnym (232 osoby w 2050 roku), zaś najmniej liczną – z wykształceniem wyż-
szym (121 osób w 2050 roku). 

Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych w wieku niemobilnym według pozio-
mu wykształcenia w powiecie lubartowskim (zob. rysunek 4.61., s. 264), można 
zauważyć, że do roku 2006 najwięcej osób pozostających bez pracy w tej grupie 
posiadało wykształcenie zasadnicze (701 osób w 2003 roku). Predykcje wskazują 
jednak, że w kolejnych latach odsetek osób bezrobotnych z wykształceniem zasad-
niczym będzie ulegać dalszej redukcji, aż osiągnie poziom wynoszący 27% 
w 2050 roku (z poziomu 40,5% w 2000 roku, przez 30,8% w 2009 roku). Problem 
bezrobocia w najmniejszym stopniu dotykał osoby z wykształceniem wyższym 
(w 2000 roku bez pracy z tym wykształceniem pozostawało zaledwie 36 osób). 

 
Rys. 4.60. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie kraśnickim 
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Jednakże gwałtowny wzrost bezrobocia, szczególnie w kolejnych 4 latach spowodował, iż 
już w 2004 roku ich liczba przekroczyła 100 osób. Rosnąca tendencja w tej grupie będzie 

widoczna do 2014 roku, gdy aż 145 
osób po 45. roku życia z wyższym 
wykształceniem pozostanie bez pracy. 
W przypadku osób z wykształceniem 
zasadniczym i gimnazjalnym szacuje 
się, że w ciągu całego okresu prognozy 
widoczna będzie tendencja malejąca, 
odpowiednio o 1,9% oraz 1,6% rocz-
nie. Porównując ze sobą ostatni rok 
prognozowany z ostatnim historycz-
nym, największy spadek bezrobocia 
przewiduje się dla osób z wykształce-
niem zasadniczym zawodowym 
(o 54%). 

Na terenie powiatu lubelskiego w okresie historycznym najwięcej bezrobotnych 
posiadało wykształcenie zasadnicze (w 2000 roku 325 osób, czyli 40% ogólnej liczby 
bezrobotnych w wieku niemobilnym). W kolejnych latach nastąpił przyrost bezrobo-

cia w tej grupie do 464 osób 
w 2004 roku, jednak udział uległ re-
dukcji do 34,5%. Związane to było ze 
znacznie większą dynamiką wzrostu 
bezrobocia w pozostałych poziomach 
wykształcenia. Od 2005 roku decydu-
jący wpływ na omawiane zjawisko 
miały osoby z wykształceniem średnim 
(stanowiły one 35,5% całkowitej licz-
by osób bez pracy w tym wieku). Roz-
patrując efektywność procesu ograni-
czania bezrobocia należy wyróżnić 
kategorię wykształcenia zasadniczego, 
bowiem w jej przypadku przewiduje 

się redukcję bezrobocia o 55% na przestrzeni lat prognozowanych (z 279 osób 
w 2009 roku do 125 osób w 2050 roku). Niewiele mniejszy ubytek danego zjawiska 
zakłada się dla osób z wykształceniem gimnazjalnym (o 45,8%, czyli z 250 do 
135 osób). W ostatnim roku historycznym osoby, które zakończyły edukację na pozio-
mie szkoły średniej, będą stanowić 42,4% wszystkich osób pozostających bez pracy. 

 
Rys. 4.61. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie lubartowskim 

 
Rys. 4.62. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie lubelskim 
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Analizując sytuację na rynku pracy dla osób powyżej 45 lat w Lublinie w podziale na 
kategorie wykształcenia, warto zwrócić uwagę na zmiany, jakie nastąpiły w okresie histo-
rycznym. Największy udział wśród bezrobotnych w wieku niemobilnym z tego obszaru 

miały osoby z wykształceniem średnim. 
Ich liczba wzrosła z 1175 osób 
w 2000 roku do 2100 pięć lat później, co 
stanowiło 36% stanu bezrobocia w ba-
danej grupie wiekowej. W roku 2005 
również maksymalny poziom odnoto-
wano wśród osób pozostających bez 
pracy na pozostałych trzech poziomach 
wykształcenia: gimnazjalnym (1534 
osoby), zasadniczym (1326 osób), oraz 
wyższym (933 osoby). Kolejne lata 
przyniosły jednak poprawę sytuacji na 
prezentowanym rynku pracy. Jak wynika 
z prognozy, największy spadek bezrobo-

cia zostanie zanotowany wśród osób, które ukończyły szkoły zasadnicze zawodowe. 
W 2009 roku liczba bezrobotnych w tej grupie wynosiła 723 osoby, a w okresie predykcji 
ich liczebność jeszcze spadnie do 348 w 2050 roku. W pozostałych grupach początkowe 
lata prognozy przyniosą wzrost rozmiarów bezrobocia. Dopiero po 2013 roku wszystkie 
trendy obrazujące liczbę bezrobotnych w wieku niemobilnym według poziomu wykształ-
cenia będą malejące, przez co szacowane liczby osób bezrobotnych w 2050 roku wyniosą 
757 osób z wykształceniem gimnazjalnym, 1029 ze średnim i 703 osoby z wyższym. 

Na terenie powiatu łęczyńskiego w 2001 roku doszło do znacznego wzrostu liczby 
bezrobotnych w wieku niemobilnym 
(o 24,4%, czyli z 553 do 688 osób). 
Jednak w kolejnych latach dynamika ta 
stopniowo wygasała i tendencja uległa 
odwróceniu – najwcześniej w przypad-
ku osób z wykształceniem zasadniczym 
(od 2004 roku). Również w horyzoncie 
predykcji trend ten zostanie kontynu-
owany. Przeciętna dynamika spadku na 
przestrzeni lat prognozowanych w od-
niesieniu do osób z wykształceniem 
zasadniczym będzie oscylować wokół 
2,4%, determinując całkowity ubytek 
w latach 2009–2050 rzędu 62,8% (ze 

112 do 42 osób). Szacuje się, iż w ostatnim roku prognozowanym najliczniejszą grupę 
bezrobotnych będą stanowić osoby z wykształceniem średnim (47,7%, czyli 138 osób). 

 
Rys. 4.63. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w Lublinie 

 
Rys. 4.64. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie łęczyńskim 
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Z kolei przewidywany udział osób posiadających wyższe wykształcenie oraz osób 
z wykształceniem zasadniczym wyniesie odpowiednio 15,6% oraz 14,4%. Jednak w tym 
pierwszym przypadku nastąpił znaczny wzrost opisywanej relacji w rozpatrywanym 
okresie (z 2,9% w 2000 roku przez 12% w 2009 roku), a wśród osób z wykształceniem 
zasadniczym miała miejsce odwrotna tendencja (z 35,7% w 2000 roku). 

Rozpatrując liczbę bezrobotnych w wieku niemobilnym według poziomu wy-
kształcenia w powiecie łukowskim można zauważyć, iż w przypadku dwóch najmniej 
licznych grup (które tworzą osoby z wykształceniem średnim i wyższym) odnotowano 

rosnące tendencje w okresie historycz-
nym. Z kolei w dwóch pozostałych 
grupach w pierwszych latach analizo-
wanego okresu występowały wahania, 
które później zamieniły się w trend 
malejący. W początkowym okresie 
największe problemy ze znalezieniem 
pracy w powiecie łukowskim miały 
osoby z wykształceniem zasadniczym 
(w 2001 roku 536 bezrobotnych), 
jednakże zmiany przedstawione po-
wyżej spowodowały, iż to osoby 
z wykształceniem średnim zaczęły 
dominować wśród bezrobotnych po 

45. roku życia. Według prognozy, w kolejnych latach bezrobocie na badanym rynku 
pracy jeszcze się nasili i udział tej części społeczeństwa w determinowaniu omawia-
nego zjawiska wzrośnie do 42% począwszy od 2026 roku. Poziom bezrobocia wśród 
niemobilnej części społeczeństwa będzie się systematycznie zmniejszał do 
2050 roku. Nadal w najlepszej sytuacji będą osoby po studiach (54 osoby bez pracy 
w 2050 roku). 

Biorąc pod uwagę poziom wy-
kształcenia osób bezrobotnych w powie-
cie opolskim obserwuje się, że najlicz-
niejszą grupę stanowiły osoby z wy-
kształceniem zasadniczym (ich liczba 
w 2000 roku wynosiła 382 osoby, 
a 4 lata później była już o 131 osób 
większa, po czym spadła do 341 osób 
w 2009 roku). Należy jednak zauważyć, 
że w 2008 roku większą liczbę bezro-
botnych zarejestrowano wśród osób 
z wykształceniem średnim (424 osoby, 
czyli o 23 osoby więcej niż w przypadku 

 
Rys. 4.65. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie łukowskim 

 
Rys. 4.66. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie opolskim 
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osób z wykształceniem zasadniczym). Przewiduje się, że w horyzoncie prognozy nie 
utrzymają się zaobserwowane trendy dotyczące bezrobocia. W przypadku bezrobotnych 
z wykształceniem wyższym i średnim do 2015 roku przewiduje się trend rosnący 
(wzrost odpowiednio do 35 i 54 osób w porównaniu do 2009 roku). W przypadku 
dwóch pozostałych grup od początku szacuje się, iż poziom bezrobocia będzie się 
zmniejszał w średniorocznym tempie około 1,7%. Sytuacja taka spowoduje, iż zwiększy 
się udział osób bezrobotnych z wykształceniem średnim do 40% począwszy od 
2018 roku i do 12% w przypadku osób z wykształceniem wyższym. 

Dokonując analizy sytuacji bezrobotnych w weku niemobilnym według po-
ziomu wykształcenia w powiecie parczewskim można zauważyć, iż najmniejsze 
problemy ze znalezieniem wolnych stanowisk pracy miały osób z wykształceniem 

wyższym (9 osób w 2000 roku). Od-
miennie sytuacja przedstawiała się 
wśród osób, które prezentowały poziom 
wykształcenia gimnazjalnego, średniego 
bądź zasadniczego. W roku 2000 po 
około 150 osób w każdej z tych grup 
miało problemy ze znalezieniem zatrud-
nienia, dodatkowo kolejne lata przynio-
sły bezrobocie wśród osób z badanej 
grupy wiekowej (45+). Od 2004 roku 
najwięcej bezrobotnych można było 
zaobserwować wśród osób z wykształ-
ceniem średnim, a ich liczba wynosiła 
225 osób. We wszystkich poziomach 

wykształcenia w okresie predykcji przewidywany jest spadek liczby bezrobotnych. 
Największa dynamika zmian będzie widoczna wśród osób z wykształceniem gimna-
zjalnym i zasadniczym, gdzie poziom bezrobocia do 2050 roku zmniejszy się o oko-
ło 51% w porównaniu do stanu z roku 2009. W przypadku osób z wykształceniem 
średnim w tym samym czasie zanotowany zostanie spadek o 40% (ze 192 do 
114 osób), zaś najmniejsza dynamika zmian będzie widoczna wśród osób z wy-
kształceniem wyższym, ponieważ liczebność bezrobotnych w ich przypadku będzie 
jedynie o 26% mniejsza w porównaniu do poziomu z roku 2009 (z 41 do 30 osób). 

 
Rys. 4.67. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie parczewskim 
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W ostatnich latach historycznych problem bezrobocia wśród osób w wieku po-
wyżej 45. roku życia z powiatu puławskiego zaczął mieć coraz mniejsze rozmiary. 
Spadek liczby osób pozostających bez pracy szczególnie widoczny jest wśród osób 

z wykształceniem zasadniczym (z 594 
osób w 2005 roku do 362 osób 
w 2009 roku), oraz z wykształceniem 
gimnazjalnym (z 528 do 267 osób 
w tym samym czasie). W horyzoncie 
predykcji tendencja spadkowa będzie 
kontynuowana. Szacuje się, że oma-
wiany proces największe rozmiary 
przyjmie w przypadku osób z wy-
kształceniem gimnazjalnym oraz za-
sadniczym (redukcja na przestrzeni lat 
2009–2050 odpowiednio o 56,8% oraz 
53,6%). Według prognoz, w ostatnim 
roku predykcji nadal najwięcej bezro-

botnych wśród osób po 45. roku życia będzie z wykształceniem średnim (237 osób, 
czyli 36,8% całkowitego poziomu bezrobocia wśród osób powyżej 45. roku życia). 
Z kolei systematyczny wzrost bezrobocia osób z wykształceniem wyższym w okresie 
historycznym i w początkowych latach prognozy przyczyni się do znaczącego zwięk-
szenia udziału tej grupy w ogólnej liczbie bezrobotnych w wieku 45+ (z 5% 
w 2000 roku do 19,2% w 2050 roku) i wyniesie 124 osoby (w porównaniu do 
193 osób w 2009 roku). 

Na rysunku 4.69. (patrz s. 269) przedstawiono skalę bezrobocia wśród osób 
po 45. roku życia w powiecie radzyńskim. Liczba bezrobotnych w omawianym 
wieku według poziomu wykształcenia ulegała tu licznym fluktuacjom w okresie 
historycznym. W początkowych latach największe problemy ze znalezieniem za-
trudnienia miały osoby z wykształceniem zasadniczym i gimnazjalnym. Jednakże 
po wahaniach, jakie można było obserwować (w granicach 220 do 280 osób), od 
roku 2006 nastąpiła poprawa ich sytuacji. Odmiennie opisywane zjawisko przed-
stawiało się wśród osób z wykształceniem średnim. Liczba bezrobotnych po 
45. roku życia z takim przygotowaniem zawodowym zaczęła w znacznym stopniu 
decydować o ogólnym poziomie bezrobocia w powiecie radzyńskim. W 2009 roku 
ich liczba wynosiła 251 osób, czyli 36,2% (w porównaniu do poziomu 16,4% 
w 2000 roku) całkowitej liczby bezrobotnych w omawianym przedziale wiekowym. 

 
Rys. 4.68. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie puławskim 
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Najmniejsze problemy ze znalezie-
niem pracy miały osoby z wykształ-
ceniem wyższym. W 2000 roku odno-
towano w tej grupie 11 bezrobotnych, 
a w 2009 roku liczba ta wzrosła do 71 
osób. Również w pierwszym etapie 
okresu predykcji poziom bezrobocia 
w tym przypadku będzie się zwięk-
szał, przez co od 2019 roku dany od-
setek wzrośnie do 14% (z 10% 
w 2009 roku). Podczas porównywania 
poszczególnych poziomów wykształ-
cenia pod względem redukcji bezro-
bocia, w horyzoncie predykcji wyróż-

nia się kategoria uwzględniająca osoby z wykształceniem zasadniczym. Mianowicie 
w 2050 roku liczba bezrobotnych w tej grupie będzie mniejsza o 57,7% względem 
roku 2009 i będzie stanowić 73 osoby.  

Na rysunku 4.70. przedstawiono prognozowaną liczbę bezrobotnych w wieku 
niemobilnym według poziomu wykształcenia dla powiatu ryckiego. Do roku 2005 
skala bezrobocia rosła, największe zmiany zanotowano wśród osób z wykształceniem 

średnim i zasadniczym. Każdego roku 
zasób bezrobotnych w pierwszym 
przypadku zasilało przeciętnie 35 osób 
rocznie i w 2005 roku wyniósł on 395 
osób, a w przypadku osób z wykształ-
ceniem zasadniczym o 44 osoby rocz-
nie i w 2003 roku obejmował 386 oso-
by. Dopiero po tym czasie w tych 
dwóch najliczniejszych grupach zaczę-
to notować zmniejszanie wymiarów 
bezrobocia. W roku 2009 nastąpił silny 
impuls wzrostowy, szczególnie wśród 
osób z wykształceniem zasadniczym 
(o 24,5% więcej bezrobotnych niż rok 

wcześniej), jednakże jak wynika z długookresowych prognoz, będzie to tylko chwilo-
we zjawisko, ponieważ w okresie predykcji we wszystkich opisywanych podgrupach 
przewiduje się stopniowy spadek liczby bezrobotnych. Spowoduje on, iż w 2050 roku 
na ryckim rynku pracy liczba bezrobotnych z wykształceniem średnim powinna wy-
nosić 136 osób (o 131 osób mniej niż w roku 2009), z wykształceniem zasadniczym 
79 osób, z wykształceniem gimnazjalnym 63 i nadal najmniej, bo 42 osoby bez-
robotne, będą posiadały wykształcenie wyższe. 

 
Rys. 4.69. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie radzyńskim 

 
Rys. 4.70. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie ryckim 
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W początkowych latach analizy na wszystkich poziomach wykształcenia noto-
wano wzrost liczby bezrobotnych. Jednakże od 2005 roku tendencje te w trzech naj-
liczniejszych grupach zmieniły kierunek i sytuacja osób w wieku niemobilnym w po-

wiecie świdnickim zaczęła się popra-
wiać. Szczególnie intensywnie proces 
ten przebiegał w przypadku bezrobot-
nych z wykształceniem zasadniczym, 
bowiem w 2008 roku ich liczba była 
niższa niż w pierwszym roku historycz-
nym (270 wobec 288 osób). W kolejnym 
roku doszło do znacznego impulsu wzro-
stowego (o 7,25% w przypadku oma-
wianej kategorii oraz o 14% i 33% 
w przypadku osób z wykształceniem 
zasadniczym oraz wyższym. Kontynu-
acji trendu rosnącego w pierwszym eta-
pie prognoz można się spodziewać 

wśród osób z wykształceniem wyższym. Ich liczba do 2016 roku wzrośnie do 
185 osób (o 44 osoby więcej w porównaniu z 2009 rokiem). Przewiduje się, że dopie-
ro na drugim etapie prognozy wszystkie analizowane tendencje będą malejące. Naj-
większe rozmiary redukcja przyjmie wśród osób z wykształceniem zasadniczym (spa-
dek o 43,4% w latach 2009–2050), a najmniejsze ograniczenie bezrobocia wystąpi 
w obrębie wyższego wykształcenia (o 18%). 

Diagnozując sytuację liczby bezrobotnych w wieku niemobilnym według po-
ziomu wykształcenia w powiecie tomaszowskim można zauważyć, iż w okresie 

historycznym największe zmiany 
notowano wśród osób z wykształce-
niem zasadniczym, średnim i gimna-
zjalnym. W pierwszych 3 latach naj-
większy odsetek (wynoszący około 
35%) osób pozostających bez pracy 
stanowiły osoby, które miały wy-
kształcenie zasadnicze. Wyniki pro-
gnoz wskazują jednak, że w kolejnych 
latach wśród tych osób zanotowano 
także największy spadek poziomu 
bezrobocia (ich liczba średniorocznie 
malała o 1,9%). Rozpatrując sytuację 
osób na pozostałych poziomach wy-

kształcenia, można zauważyć rosnącą tendencję w pierwszych latach predykcji. 
W najgorszej sytuacji będą osoby z wykształceniem średnim, ich liczba 

 
Rys. 4.71. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie świdnickim 

 
Rys. 4.72. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie tomaszowskim 
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w 2013 roku wzrośnie do 539 osób, co będzie stanowić 36% ogółu bezrobotnych, 
a w 2050 roku będzie to poziom 288 osób (36,7%). Dopiero w kolejnych latach 
liczba osób bez pracy w wieku 45+ będzie ulegała powolnej redukcji na wszyst-
kich poziomach wykształcenia. Do 2050 roku największy (54%) spadek liczby 
bezrobotnych w porównaniu do poziomu z 2009 roku zanotowany zostanie wśród 
osób z wykształceniem zasadniczym. Z kolei najmniejszy ubytek (26%) będzie 
przypadał na osoby z wykształceniem wyższym. Ich liczba wyniesie wówczas 
odpowiednio 159 oraz 111 osób.  

Bezrobotnych w wieku niemobilnym w powiecie włodawskim, podobnie jak 
w większości powiatów należących do województwa lubelskiego, można podzielić 
na dwie grupy. Do pierwszej zaliczamy te osoby, które w małym stopniu mają pro-

blemy ze znalezieniem zatrudnienia 
i są to osoby z wykształceniem wyż-
szym (15 osób w 2000 roku oraz 83 
osoby w 2009 roku). Z kolei do dru-
giej zaliczamy osoby, wśród których 
liczba bezrobotnych jest znaczna i są 
to osoby, które skończyły edukacje na 
pozostałych trzech poziomach na-
uczania (w 2009 roku było to: 241 
osób z wykształceniem gimnazjalnym 
i niższym, 269 osób z zasadniczym 
oraz 358 ze średnim). Największa 
dynamika zmian w okresie historycz-
nym cechowała liczbę bezrobotnych 

z wykształceniem średnim. Ilość osób nieposiadających pracy, którzy skończyli 
edukację na tym poziomie na włodawskim rynku pracy do 2006 roku średniorocznie 
rosła o 30 osób. W roku 2007 nastąpiło krótkie załamanie tej tendencji, po czym 
problem bezrobocia znowu zaczął się nasilać. Zwiększająca się liczba bezrobotnych 
po 45. roku życia z wykształceniem średnim będzie widoczna również w pierwszych 
latach prognozy, co przyczyni się do tego, iż w 2015 roku ich liczba będzie najwięk-
sza i wyniesie 421 osób (39,3% ogółu bezrobotnych w tej grupie wiekowej). Rosną-
ca tendencja liczby bezrobotnych w pierwszym etapie prognozy będzie także zano-
towana wśród osób z wykształceniem wyższym (w 2016 roku maksymalny poziom 
bezrobocia wyniesie 114 osób, o 31 osób więcej w porównaniu do 2009 roku). Do-
piero w kolejnych latach poziom bezrobocia wśród ludności w wieku niemobilnym 
zacznie regularnie spadać. Zgodnie z prognozą, w 2050 roku w powiecie włodaw-
skim będzie to 150 osób z wykształceniem gimnazjalnym, 166 osób z wykształce-
niem zasadniczym, 256 osób z wykształceniem średnim i policealnym oraz 72 osoby 
z wykształceniem wyższym.  

 
Rys. 4.73. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie włodawskim 
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Od początku analizowanego okresu wśród bezrobotnych w wieku niemobil-
nym na terenie powiatu zamojskiego dominowały osoby z wykształceniem zasad-
niczym. W 2000 roku ich liczba wynosiła 409 osób i była o 150 osób wyższa od 
liczby bezrobotnych z wykształceniem gimnazjalnym. Jednakże zmiany, do jakich 

dochodziło w kolejnych latach spo-
wodowały, iż wśród bezrobotnych 
zaczęły dominować osoby z wykształ-
ceniem średnim. W 2000 roku na za-
mojskim rynku pracy zanotowano 
23 osoby bezrobotne w wieku 45+ 
z wykształceniem wyższym, a 9 lat 
później było to już 148 osób. Według 
prognoz sytuacja osób z tym wy-
kształceniem będzie się jeszcze po-
garszała. Rosnąca liczba bezrobotnych 
utrzyma się do 2015 roku (191 osób, 
czyli maksimum z całego analizowa-
nego okresu). Również rosnące roz-

miary bezrobocia w tym czasie prognozowane są dla osób z wykształceniem śred-
nim, przy czym tempo zmian będzie słabsze i wyniesie średnio 2,5% rocznie 
(w latach 2010–2015). Zestawiając ze sobą ostatni rok historyczny z ostatnim pro-
gnozowanym szacuje się, iż ubytek liczby bezrobotnych w wieku niemobilnym 
największy będzie pośród osób z wykształceniem zasadniczym (o 54,5%). Niewiele 
mniejsza redukcja przewidywana jest w przypadku osób posiadających wykształce-
nie gimnazjalne i niższe (o 47%). 

Jak wynika z rysunku 4.75., najbardziej dynamiczne zmiany w okresie historycz-
nym wśród osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 45. roku życia w Zamo-
ściu zostały zarejestrowane dla osób z wykształceniem średnim. W 2000 roku ich 

liczba kształtowała się na poziomie 
podobnym do liczby bezrobotnych 
z wykształceniem zasadniczym, czyli 
około 350 osób. W kolejnych latach 
w badanym mieście poziom bezrobocia 
znacząco jednak wzrósł. W 2006 roku 
odnotowano 687 osób z wykształce-
niem średnim. Rosnącymi trendami 
wyróżniały się także grupy osób z po-
zostałymi trzema poziomami wykształ-
cenia, choć tempo zmian nie było już 
tak wysokie. W 2009 roku 38,7% bez-
robotnych wśród osób powyżej 45. roku 

 
Rys. 4.74. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w powiecie zamojskim 

 
Rys. 4.75. Liczba bezrobotnych w wieku nie-

mobilnym według poziomu wykształcenia 
w Zamościu 
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życia stanowiły osoby z wykształceniem średnim, 25,4% z zasadniczym, 21,1% z gim-
nazjalnym i 14,8% były to osoby, które skończyły studia. Jak wynika z długookreso-
wych prognoz, problem bezrobocia w coraz to mniejszym stopniu będzie dotykał osoby 
w wieku niemobilnym w Zamościu. Do 2050 roku największy spadek poziomu bezro-
bocia (o 39,2%) jest przewidywany wśród osób z wykształceniem zasadniczym, z kolei 
najmniejsze zmiany w porównaniu do stanu z 2009 roku będzie można będzie zaoob-
serwować wśród osób z wykształceniem wyższym (15-procentowy spadek w porówna-
niu do 2009 roku). 

Podsumowując strukturę wykształcenia wśród osób bezrobotnych w wieku 
powyżej 45 lat, można zaobserwować, że w 2009 roku najwięcej osób bez pracy 
posiadało wykształcenie średnie (w tym średnie ogólnokształcące, zawodowe 
i policealne). W województwie lubelskim takie wykształcenie prezentowało 
37,3% zarejestrowanych bezrobotnych. Szacuje się, że udział osób w wieku nie-
mobilnym z wyżej wymienionym wykształceniem będzie wzrastał jeszcze w hory-
zoncie prognozy. Najwyższy odsetek przewidywany jest w powiecie janowskim 
(43,5% w 2050 roku w porównaniu do 39,3% w 2009 roku). W porównaniu do 
pierwszego okresu poddanego analizie (2000 rok) nastąpiła jednak znaczna zmia-
na. W pierwszych latach bowiem najwięcej bezrobotnych posiadało wykształcenie 
zasadnicze zawodowe (35,6% bezrobotnych z wykształceniem zasadniczym oraz 
32,6% bezrobotnych z wykształceniem średnim w województwie lubelskim 
w 2000 roku). Największy udział osób bez pracy z tym wykształceniem zanoto-
wano w powiecie zamojskim, opolskim i lubartowskim. W kolejnych latach na-
stąpiła jednak stała redukcja poziomu bezrobocia wśród osób posiadających wy-
kształcenie zawodowe oraz – jak wynika z prognoz – tendencja ta zostanie utrzy-
mana do końca 2050 roku.  

Najmniejszy odsetek bezrobotnych w wieku niemobilnym był notowany wśród 
osób z wykształceniem wyższym, jednakże w kolejnych latach ulegał on ciągłemu 
wzrostowi. Prognozy wskazują, że udział bezrobotnych z wykształceniem wyższym 
wśród wszystkich osób nieposiadających pracy będzie ulegał zwiększeniu w całym 
okresie predykcji. Największy wzrost omawianego zjawiska w latach 2000–2009 miał 
miejsce w powiatach: biłgorajskim (wzrost o 15,7 p.p.), Białej Podlaskiej (wzrost 
o 13,8 p.p.) oraz w Chełmie (wzrost o 12,8 p.p.). Szacuje się, że do końca okresu pro-
gnozy coraz więcej osób z wykształceniem wyższym będzie pozostawało bez pracy – 
najwięcej w Lublinie (24,8%), powiecie biłgorajskim (23,2%), Chełmie (22,3%), Bia-
łej Podlaskiej (22%).  
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4.1.4. Zróżnicowanie skali bezrobocia według stażu pracy 

Poziom bezrobocia w Polsce oraz w województwie lubelskim kształtuje się od-
wrotnie proporcjonalnie do długości doświadczenia zawodowego. Największe pro-
blemy na lokalnych rynkach pracy mają osoby ze stażem pracy krótszym niż 5 lat. 
Ponadto pomimo malejącego charakteru zmian obrazujących liczbę bezrobotnych 
z tego przedziału stażowego, ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych będzie się 
jeszcze zwiększał. Szacuje się, że również odsetek bezrobotnych ze stażem ponad 
20 lat będzie podlegał aprecjacji w horyzoncie predykcji. Może świadczyć to o ro-
snącej dyskryminacji osób starszych na rynku pracy, bowiem wśród pracodawców 
powszechny jest pogląd o niewielkiej elastyczności tej grupy oraz trudnościach 
w dostosowywaniu się do nowych wymogów związanych m.in. z postępem techno-
logicznym. 

Poniższa analiza obejmuje prognozę liczby bezrobotnych w podziale na trzy ka-
tegorie stażu pracy. Ze szczególną uwagą należy przyjrzeć się ponad 20-letniemu do-
świadczeniu zawodowemu. W badaniu przyjęto bowiem założenie, że przeważająca 
większość bezrobotnych zaliczanych do tej kategorii stażowej to osoby powyżej 
45. roku życia.  

Rozpatrując liczbę bezrobotnych według stażu pracy w województwie lubelskim 
można zauważyć, iż w okresie historycznym, w każdym z przedziałów liczba osób 
pozostających bez pracy ulegała redukcji. Największe tempo zmian towarzyszyło 

bezrobotnym ze stażem pracy z prze-
działu od 5 do 20 lat. W 2009 roku 
liczba niezatrudnionych kwalifikująca 
się do tego przedziału wynosiła 25 941 
osób i było to o 41,9% mniej w porów-
naniu do stanu z roku 2003. W pozosta-
łych grupach redukcja w tym samym 
czasie kształtowała się na poziomie 
około 30%. Zgodnie z predykcjami, 
w kolejnych latach stanowiących hory-
zont prognozy bezrobocie będzie się 
charakteryzować systematycznym tren-
dem spadkowym. Jak wynika z założe-
nia, największy udział wśród osób, 

których staż pracy wynosi ponad 20 lat, mają osoby w wieku niemobilnym. 
W 2009 roku 10 420 osób w tym wieku było zarejestrowanych w województwie lu-
belskim jako osoby bezrobotne, a do 2050 roku liczba ta zmniejszy się o prawie poło-
wę i będzie już wynosiła 5515 osób. Nie wpłynie to jednak znacząco na zmniejszenie 
odsetka bezrobotnych ze stażem ponad 20 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych, bowiem 

 
Rys. 4.76. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w województwie lubelskim 
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w horyzoncie predykcji będzie się on utrzymywał na poziomie 9,5% (w porównaniu 
do 8,9% w 2009 roku). 

Analiza liczby bezrobotnych w zakresie długości stażu pracy pozwala stwierdzić, 
że poziom bezrobocia zmniejsza się wraz ze wzrostem doświadczenia zawodowego. 
Tendencje zaobserwowane w okresie historycznym nie ulegną zmianie w okresie pro-

gnozy. Przewiduje się, że w 2025 roku 
bez pracy będzie pozostawało 3790 
osób ze stażem pracy poniżej 5 lat, 
1026 osób ze stażem od 5 do 20 lat 
oraz 416 osób z najdłuższym stażem 
pracy. Do 2050 roku skala bezrobocia 
ulegnie zmniejszeniu do stanu 54% 
bezrobotnych z 2009 roku w przypadku 
dwóch najkrótszych staży pracy oraz do 
poziomu 69% stanu z 2009 roku 
w przypadku najdłuższego stażu pracy. 
Odsetek osób z ponad 20-letnim stażem 
pracy będzie jednak wzrastał w całym 
okresie stanowiącym horyzont progno-

zy. Przyjmując założenie, że wśród wyżej wymienionej grupy bezrobotnych dominują 
osoby w wieku powyżej 45 lat, predykcje te świadczą o wzroście marginalizacji osób 
w wieku niemobilnym na rynku pracy. Mimo systematycznego zmniejszania się licz-
by osób bezrobotnych, odsetek ten zwiększy się z 6,4% w 2009 roku do 8,1% 
w 2050 roku. 

Jak wynika z rysunku 4.78., w okresie historycznym problem bezrobocia 
w Białej Podlaskiej w coraz mniejszym stopniu dotykał osób ze stażem pracy do 
20 lat. W przypadku osób, które przepracowały dotychczas już ponad 20 lat, zano-

towano dwa znaczące wzrosty li-
czebności bezrobotnych kwalifikują-
cych się do tego przedziału. Pierwszy 
w 2005 roku, kiedy to liczba osób 
pozostających bez pracy wzrosła 
o 82 osoby w porównaniu do stanu 
z roku poprzedniego i wyniosła 696 
osób, oraz kolejny wzrost, do którego 
doszło w 2009 roku, z 444 do 511 
osób. W przypadku osób z pozosta-
łych dwóch przedziałów określonych 
przez liczbę przepracowanych lat 
w okresie historycznym, widoczny 
był gwałtownie zmniejszający się 

 
Rys. 4.77. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie bialskim 

 
Rys. 4.78. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w Białej Podlaskiej 
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poziom bezrobocia w granicach 10% rocznie. Ta malejąca tendencja w obydwu 
przypadkach została przełamana w 2009 roku, kiedy to zanotowano wzrost liczby 
bezrobotnych. Największy impuls wzrostowy liczby niezatrudnionych zaobserwo-
wano wówczas w przypadku osób ze stażem pracy do 5 lat, o około 30%. Szacuje 
się, że w kolejnych latach stanowiących horyzont prognozy wśród osób bezrobot-
nych z opisywanych przedziałów stażowych widoczna będzie malejąca tendencja. 
Tempo zmian będzie oscylować od 1 do 2% rocznie. Odsetek bezrobotnych ze 
stażem ponad 20 lat w 2003 roku wynosił 12,8%, a w 2050 roku przewiduje się, że 
sięgnie 14,7%. 

Diagnozując sytuację liczby bezrobotnych według stażu pracy w powiecie bił-
gorajskim można zauważyć, iż sytuacja osób ze stażem pracy krótszym niż 20 lat 
systematycznie się poprawia, czego nie da się jednoznacznie powiedzieć o liczbie 

osób z najdłuższym doświadczeniem 
zawodowym. Wskazuje na to kształ-
towanie się krzywej obrazującej odse-
tek bezrobotnych ze stażem pracy 
ponad 20 lat. W 2003 roku odsetek 
osób bezrobotnych, które przepraco-
wały 20 lat i więcej, wynosił 4,2%, 
w 2009 roku był on już dwa razy 
większy, a przewiduje się, że do 
2050 roku wzrośnie do 10,9%. Deter-
minowane jest to przez najsłabszą 
dynamikę redukcji bezrobocia na 
przestrzeni omawianych lat w tej ka-
tegorii (o 54,5% w latach 2009–2050). 

Największe tempo zmian zanotowano wśród osób ze stażem pracy do 5 lat. 
W 2003 roku w powiecie biłgorajskim 6575 osób z tego przedziału zostawało bez 
pracy, a w 2009 roku liczba ta zmniejszyła się już do 2824 osób. Podobnie sytuacja 
na opisywanym rynku pracy powinna się rozwijać w okresie predykcji i ostatecznie 
w 2050 roku szacuje się liczbę bezrobotnych ze stażem pracy do 5 lat na poziomie 
861 osób (30,5% stanu z 2009 roku). Przekłada się to zarazem na wzrost udziału 
osób ze stażem powyżej 20 lat w ogólnej liczbie bezrobotnych (z 8% w 2009 roku 
do 10,9% w 2050 roku). 

 
Rys. 4.79. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie biłgorajskim 
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W powiecie chełmskim najwięcej bezrobotnych cechuje się stażem pracy poniżej 
5 lat. Maksymalną liczebność w tej kategorii zarejestrowano po 19-procentowym 
wzroście w 2006 roku i było to 5565 osób, co stanowiło aż 68,2% ogólnego bezrobo-

cia dla całego powiatu. W przypadku 
osób z najdłuższym stażem pracy licz-
ba bezrobotnych systematycznie spa-
dała średniorocznie o 50 osób do 
2008 roku, po czym zanotowano jej 
wzrost o 26 osób. W 2009 roku odno-
towano 420 osób bez pracy z najdłuż-
szym doświadczeniem, co stanowiło 
8,1% ogólnego poziomu bezrobocia 
w regionie. W horyzoncie predykcji 
udział ten pozostanie na zbliżonym 
poziomie (7,8% w 2050 roku) i będzie 
to 199 osób. Proces ograniczania bez-
robocia będzie najskuteczniej przebie-

gać wśród osób mających doświadczenie zawodowe od 5 do 20 lat (o 58,9% w latach 
2009–2050, czyli z 1239 do 510 osób). 

Rozważając sytuację liczby bezrobotnych według stażu pracy w Chełmie widzi-
my, iż od początku badanego okresu zdecydowanie największe problemy ze znalezie-
niem wolnych stanowisk pracy miały osoby ze stażem pracy do 5 lat. Liczba bezro-

botnych wśród nich w pierwszych 
4 latach wynosiła ponad 3500 osób. 
Najmniej bezrobotnych notowano 
wśród osób ze stażem pracy powyżej 
20 lat i było to około 850 osób w tym 
samym czasie. Jednakże jak wynika 
z rysunku 4.81., poziom bezrobocia 
w Chełmie systematycznie się zmniej-
szał, taki też jego przebieg przewidy-
wany jest na kolejne lata stanowiące 
horyzont prognozy. Udział osób pozo-
stających bez pracy z najkrótszym 
stażem zatrudnienia do 2050 roku ule-
gnie zwiększeniu do 66%, czyli 

o 5 p.p. więcej w porównaniu do roku 2009. Odwrotna sytuacja wystąpi wśród osób 
ze stażem pracy od 5 do 20 lat, bowiem ich odsetek zmniejszy się do 22% (z 26% 
w 2009 roku). Z kolei udział bezrobotnych z grupy z najdłuższym stażem pracy 
w okresie predykcji będzie wzrastał do 2017 roku (z 12,8% w 2009 roku do 13% 

 
Rys. 4.80. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie chełmskim 

 
Rys. 4.81. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w Chełmie 
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w 2017 roku) i zostanie utrzymany na względnie stałym poziomie około 13%, pomi-
mo malejącej liczby bezrobotnych (ubytek o 51% w okresie 2009–2050).  

W 2003 roku na rynku pracy w powiecie hrubieszowskim liczba bezrobotnych ze 
stażem pracy ponad 20 lat wynosiła 386 osób (6,8% ogółu bezrobotnych). W kolej-
nych latach poziom bezrobocia wśród tej grupy zanotował spadek, jednakże tempo 

zmian było dużo mniejsze niż w dwóch 
pozostałych przedziałach stażowych. 
Efektem tego był wzrost udziału bez-
robotnych ze stażem ponad 20 lat 
(z 5,7% w 2003 roku do 6,8% 
w 2009 roku). W horyzoncie predykcji 
odsetek ten będzie w dalszym ciągu się 
zwiększał, jednak w wolniejszym tem-
pie (w 2033 roku osiągnie poziom 
7,9%, który utrzyma się do końca pre-
dykcji). W ostatnim roku prognozy 
przewidywana liczba osób ze stażem 
ponad 20-letnim, pozostających bez 
pracy, wyniesie 200 osób. Na terenie 

omawianego powiatu decydujący wpływ na generowanie bezrobocia w całym rozpa-
trywanym okresie mają osoby z doświadczeniem zawodowym nieprzekraczającym 5 lat 
(przeciętnie 73,9%). Szacuje się, iż liczba osób niezatrudnionych ze stażem pracy od 5 
do 20 lat w 2050 roku wyniesie 456 osób, co będzie stanowić 46,5% stanu  z roku 2009. 

W 2009 roku na terenie powiatu janowskiego odnotowano wzrost bezrobocia, 
w szczególności wśród osób z doświadczeniem zawodowym przekraczającym 20 lat 

(o 33,7% względem roku poprzednie-
go, czyli z 169 do 226 osób). Szacuje 
się, iż dynamika tego zjawiska 
w pierwszym roku prognozowanym 
ulegnie osłabieniu i przyrost wyniesie 
1,3%. Jednocześnie w roku tym prze-
widuje się maksymalny poziom bezro-
bocia w danej kategorii stażowej na 
przestrzeni wszystkich rozpatrywanych 
lat (229 osób). Przekłada się to na 
udział w ogólnej liczbie bezrobotnych 
wynoszący 7%. Szacuje się, iż w per-
spektywie 40 lat predykcji odsetek ten 
ulegnie dalszemu zwiększeniu do 

8,84% w 2050 roku. Oznacza to, iż długość doświadczenia zawodowego będzie stop-
niowo tracić na znaczeniu jako gwarancja posiadania stabilnej pozycji zawodowej. 

 
Rys. 4.82. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie hrubieszowskim 

 
Rys. 4.83. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie janowskim 



279 

Wyniki postępowania prognostycznego wskazują, iż coraz lepiej na rynku pracy będą 
sobie radzić osoby ze stażem pracy w przedziale 5–20 lat. W 2050 roku liczba bezro-
botnych w tej grupie wyniesie 296 osób, co stanowi 44% poziomu z roku 2009. 
W przypadku osób ze stażem do 5 lat, pracy nie będzie posiadało w 2050 roku 
1150 osób (spadek o 52% względem 2009 roku). 

Liczba bezrobotnych według stażu pracy w powiecie krasnostawskim we wszystkich 
grupach do 2008 roku ulegała redukcji. W przypadku osób ze stażem pracy poniżej 5 lat, 
czyli grupy, w której występowało największe bezrobocie, był to spadek z 4794 osób 

w 2003 roku do 2821 osób w 2008 roku. 
Wśród osób ze stażem pracy z przedziału 
5–20 lat był to spadek z 1015 do 591 
osób. Najmniejsza redukcja dotyczyła 
osób z najdłuższym stażem pracy, było 
to zmniejszenie liczby bezrobotnych 
z 332 do 271 osób. Tak niewielki spadek 
spowodował, iż odsetek bezrobotnych 
z największym doświadczeniem zawo-
dowym wzrósł z 5,41% w 2000 roku do 
7,36% w 2008 roku. Szacuje się spadek 
poziomu bezrobocia w kolejnych latach. 
Tendencja malejąca o przeciętnej dyna-
mice w granicach 1–2% rocznie spowo-

duje, iż w 2050 roku liczba bezrobotnych ze stażem pracy do 5 lat wyniesie 1797 osób 
(o 50,3% mniej niż w 2009 roku), ze stażem od 5 do 20 lat 333 osoby (spadek o 47,2%) 
i ze stażem pracy ponad 20 lat 162 osoby (spadek o 41,6%). 

Rozpatrując liczbę bezrobotnych według stażu pracy w powiecie kraśnickim 
można zauważyć, iż w poszczególnych przedziałach dochodziło do różnokierunko-

wych zmian. W przypadku liczby bez-
robotnych ze stażem pracy do 5 lat, ich 
liczba oscylowała w okolicach 5000 
osób. Wahania liczby osób pozostają-
cych bez pracy dotyczyły również osób 
z grupy o najdłuższym doświadcze-
niem zawodowym (ponad 20 lat), jed-
nakże na dużo niższym poziomie – 
poziom bezrobocia kształtował się 
w okresie historycznym pomiędzy 
372 osobami w latach 2007–2008 
a 504 osobami w 2009 roku. Szacuje 
się również, że udział pozostałych grup 
bezrobotnych w ogólnym poziomie 

 
Rys. 4.84. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie krasnostawskim 
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w kolejnych latach stanowiących horyzont prognozy będzie się powiększać. Odsetek 
bezrobotnych ze stażem pracy do 5 lat już w 2017 roku wzrośnie do 79% i utrzyma się 
na tym poziomie do końca predykcji (z 76,5% w 2009 roku). Z kolei w przypadku 
osób, które przepracowały 20 lat i więcej, udział ten zwiększy się do poziomu 7,8%. 
Zmniejszenie udziału bezrobotnych na kraśnickim rynku pracy zarówno w okresie 
historycznym jak i w kolejnych latach będzie dotyczyło jedynie osób ze stażem pracy 
5–20 lat. W 2000 roku bezrobotni z tego przedziału stanowili 20%, a począwszy od 
2024 roku relacja ta ulegnie redukcji do 13%. 

Poddając analizie liczbę bezrobotnych według stażu pracy w powiecie lubartow-
skim widać, iż poziom bezrobocia zmniejsza się wraz ze wzrostem doświadczenia 
zawodowego. Największe problemy ze znalezieniem pracy mają osoby, których staż 

pracy jest krótszy niż 5 lat. 
W 2003 roku było to 5599 osób, co 
stanowiło 62% ogólnego poziomu 
bezrobocia w prezentowanym powie-
cie. Według badań, w kolejnych latach 
sytuacja na lubartowskim rynku pracy 
ulegała poprawie. Widoczna ona była 
we wszystkich trzech przedziałach 
określających poziom doświadczenia 
zawodowego. Systematyczną redukcję 
liczby bezrobotnych przewiduje się też 
na kolejne lata prognozy, z tym że 
tempo zmian będzie już dużo mniejsze 
niż dotychczas. Nadal największe pro-

blemy ze znalezieniem zatrudnienia będą miały osoby ze stażem do 5 lat, wśród nich 
będzie około 70% ogólnej liczby bezrobotnych. Z kolei odsetek wśród osób z najdłuż-
szym stażem pracy utrzyma się na poziomie z 2009 roku, czyli około 8%. 

Na terenie powiatu lubelskiego 
w okresie historycznym dominowała 
tendencja spadkowa. Największa skala 
redukcji została odnotowano w przy-
padku osób ze stażem pracy od 5 do 
20 lat (o 57,5%, czyli z 2164 osób 
w 2003 roku do 920 osób w 2008 ro-
ku). W 2009 roku doszło do znacznego 
wzrostu omawianego zjawiska we 
wszystkich analizowanych kategoriach 
(przeciętnie o 26,2%). Wśród osób 
posiadających doświadczenie zawo-
dowe krótsze niż 5 lat przyrost sięgnął 

 
Rys. 4.86. Liczba bezrobotnych według stażu 
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28,2% i przyczynił się do zwiększenia udziału tej grupy w ogólnej liczbie bezrobot-
nych z 70,2% do 71,3%. Szacuje się, iż w horyzoncie predykcji odsetek ten będzie 
stopniowo wzrastał (do 76% w końcowym etapie predykcji). Determinowane to bę-
dzie przez większą dynamikę ograniczania bezrobocia w pozostałych kategoriach 
stażowych (redukcja o 59,2% w latach 2009–2050 wśród osób ze stażem pracy od 5 
do 20 lat oraz o 58,6% wśród osób ze stażem pracy ponad 20 lat). Zakłada się ponad-
to, że wśród osób bezrobotnych z ponad 20-letnim stażem pracy przeważającą część 
stanowią osoby po 45. roku życia. Jak wynika z prognoz, bezrobocie w tej grupie 
ukształtuje się w 2050 roku na poziomie 196 osób, co będzie stanowić 7,8% łącznej 
liczby osób pozostających bez pracy. 

Analizując sytuację na rynku pracy w podziale na kategorie według stażu pra-
cy w Lublinie warto zwrócić uwagę, iż w okresie historycznym na wszystkich jego 
poziomach dochodziło do dynamicznych zmian. Do 2008 roku w przeważającej 

części bezrobocie spadało, bez wzglę-
du na długość stażu pracy. W roku 
2009 te malejące tendencje uległy 
przerwaniu. Największy skok liczby 
bezrobotnych zanotowano w przy-
padku osób z doświadczeniem zawo-
dowym, które nie przekracza 5 lat. 
W 2008 roku w urzędach pracy zare-
jestrowanych było 6662 bezrobot-
nych z tego przedziału, a rok później 
już 8717 osób. Problem znalezienia 
zatrudnienia dotyka również osoby 
wykazujące się dłuższym stażem 
pracy. W roku 2009 w Lublinie 1896 

osób z ponad 20-letnim doświadczeniem zawodowym zarejestrowanych było jako 
osoby bezrobotne. Wielkość ta stanowiła 13% ogólnego poziomu bezrobocia i jest 
to jeden z większych poziomów w województwie. Szacuje się jednak, że w kolej-
nych latach odsetek ten zmniejszy się o 1,3 p.p., jednak nadal będzie wysoki. 
Można więc wysnuć wniosek o przewidywanych problemach, z jakimi będą się 
borykać osoby w wieku niemobilnym, bo to one w większości determinują liczbę 
osób ze stażem pracy ponad 20 lat. 
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Liczba bezrobotnych według stażu pracy w powiecie łęczyńskim charakteryzuje 
się trendem malejącym w całym analizowanym okresie. W poszczególnych przedzia-
łach stażowych obserwowano jednak różną dynamikę zmian. W okresie historycznym 

największe spadki notowała liczba 
bezrobotnych z doświadczeniem za-
wodowym od 5 do 20 lat, co potwier-
dza systematycznie zmniejszający się 
udział tej grupy w tworzeniu ogólnego 
poziomu bezrobocia. W 2003 roku 
wyniósł on 27,3%, a w 2009 roku był 
o 7,5 p.p. niższy. W okresie predykcji 
procent bezrobotnych z takim stażem 
pracy ulegnie jeszcze redukcji do 15% 
w 2027 roku. Odwrotna zależność 
będzie dotyczyć osób z najdłuższym 
stażem pracy. Szacuje się, iż w hory-
zoncie predykcji udział tej grupy 

w ogólnej liczbie bezrobotnych ulegnie zwiększeniu do 6,2% (z 5,7% w 2009 roku). 
Jak wynika z prognoz długookresowych, w 2050 roku w powiecie łęczyńskim przewi-
dywana liczba bezrobotnych z najdłuższym doświadczeniem zawodowym wyniesie 
83 osoby (51% stanu z 2009 roku), zaś w przypadku osób z najkrótszym stażem pracy 
– 1056 osób (49,7% stanu z 2009 roku).  

Rozpatrując sytuację osób z ponad 20-letnim stażem pracy z powiatu łukowskie-
go można powiedzieć, iż problem marginalizacji także w ich przypadku jest aktualny. 

Przyjmując założenie, że w większości 
to osoby w wieku powyżej 45 lat two-
rzą grupę osób ze stażem pracy ponad 
20 lat widać, że ich wpływ na ogólny 
poziom bezrobocia zwiększa się 
w analizowanym okresie. W 2009 roku 
443 osoby z tym doświadczeniem za-
wodowym na łukowskim rynku pracy 
pozostawały bez pracy. Było to jednak 
mniej o 234 osoby w porównaniu do 
stanu z roku 2003. Odwrotnie propor-
cjonalnie zmieniał się udział tej grupy 
w ogólnym poziomie bezrobocia. 
W 2003 roku wynosił on 7,65%, 

a w 2009 już 9,1%. Szacuje się ponadto, że w kolejnych latach stanowiących horyzont 
prognozy liczba bezrobotnych w poszczególnych przedziałach stażowych ulegnie 
jednak redukcji. Do 2050 roku największy, 63-procentowy spadek liczby bezrobot-
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nych przewidywany będzie wśród osób ze stażem pracy od 5 do 20 lat, natomiast 
najmniejszy spadek dla osób z najdłuższym stażem ponad 20 lat i będzie to o 49% 
mniej w porównaniu do stanu z roku 2009. 

Analizując sytuację liczby bezrobotnych według stażu pracy w powiecie opol-
skim można zaobserwować, iż liczebności we wszystkich z badanych przedziałów 
ulegały systematycznemu zmniejszaniu. W 2009 roku zarejestrowanych było 3165 osób 

ze stażem pracy do 5 lat, 986 osób ze 
stażem od 5 do 20 lat oraz 441 osób ze 
stażem ponad 20-letnim. Odsetek osób 
bez pracy z doświadczeniem zawodo-
wym od 5 do 20 lat w 2009 roku wy-
niósł 21%, czyli o 3 p.p. mniej w po-
równaniu z 2003 roku Inaczej sytuacja 
prezentowała się wśród osób ze stażem 
pracy ponad 20 lat. Pomimo tego, iż ich 
liczba systematycznie się zmniejszała 
(średnio o 30 osób rocznie) do 
2008 roku, to ich wkład w kształtowa-
nie ogólnej liczby bezrobotnych 
w omawianym powiecie ulegał zwięk-

szeniu. W 2009 roku odsetek ten wynosił 9,6%, czyli o 1,77 p.p. więcej w porówna-
niu do roku 2003. Przewiduje się, że w okresie prognozowanym malejące tendencje 
z okresu historycznego będą kontynuowane, jednak dynamika zmian nie będzie już 
tak duża. Ostateczne w 2050 roku liczba bezrobotnych z najdłuższym stażem pracy 
wyniesie 247 osób (56% stanu z 2009 roku). Poziom bezrobocia w pozostałych 
dwóch grupach będzie się zmniejszał z przeciętną dynamiką spadku na poziomie 2% 
w przypadku stażu do 5 lat oraz około 1% w przypadku stażu od 5 do 20 lat.  

W 2003 roku problem bezrobocia w powiecie parczewskim prawie w całości 
dotyczył jedynie osób, których staż pracy był krótszy niż 5 lat (zob. rysunek 4.92., 
s. 284). Wówczas ich liczba wynosiła 2286 osób, co stanowiło aż 89% ogólnego 
poziomu bezrobocia w tym powiecie. Liczebność bezrobotnych oraz odsetek ten 
uległ znacznemu zmniejszeniu w kolejnych latach (spadając do 1588 osób i 80% 
w 2009 roku). W okresie historycznym liczba osób pozostających bez pracy z do-
świadczeniem zawodowym o długości od 5 do 20 lat oscylowała w okolicach 250, 
z kolei osób nieklasyfikujących się do wyżej wymienionych grup – w okolicach 100. 

 
Rys. 4.91. Liczba bezrobotnych według stażu 
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Przewiduje się, że taka sytuacja będzie mieć miejsce także w przyszłości. Nadal naj-
większe problemy ze znalezieniem 
zatrudnienia na parczewskim rynku 
pracy będą miały osoby z najkrótszym 
stażem pracy, ale dysproporcje między 
nimi a udziałem bezrobotnych z pozosta-
łych dwóch przedziałów stażowych będą 
się zmniejszały. W 2050 ich udział 
zmniejszy się do 74%, w przypadku 
osób ze stażem 5–20 lat będzie wynosił 
19% i nadal najmniejszy, choć rosnący 
odsetek będą stanowiły osoby posiadają-
ce ponad 20-letnie doświadczenie 
(7,32% w porównaniu do 5,5% w 2009). 

Rozpatrując sytuację liczby bezrobotnych według stażu pracy dla powiatu puław-
skiego można zauważyć, iż w okresie historycznym w każdej z grup ich liczba 
zmniejszała się do 2008 roku. Największe tempo zmian towarzyszyło osobom bezro-

botnym ze stażem pracy od 5 do 20 lat. 
W 2008 roku liczba bezrobotnych zali-
czanych do tej grupy wynosiła 870 
osób i było to o 62,6% mniej w porów-
naniu do poziomu z 2003 roku. W po-
zostałych grupach redukcja kształtowała 
się na poziomie około 50%. Rok 2009 
przyniósł jednak odwrócenie tej sytuacji 
i w każdej z grup wydzielonej na pod-
stawie stażu pracy zanotowano wzrost 
bezrobocia. Była to jednak tylko jedno-
razowa sytuacja, ponieważ w kolej-
nych latach stanowiących horyzont 
prognozy przewiduje się systematycz-

ny spadek liczby bezrobotnych. Jak wynika z założenia, główną rolę w przypadku 
osób, których staż pracy wynosi ponad 20 lat, odrywają osoby w wieku niemobilnym. 
W 2009 roku 439 takich osób było zarejestrowanych w powiecie puławskim jako oso-
by bezrobotne, a do 2050 roku wielkość ta zmniejszy się do 197 osób. Nie wpłynie to 
jednak na zmniejszenie odsetka bezrobotnych z największym doświadczeniem 
w ogólnej liczbie bezrobotnych w okresie prognozy – będzie się on utrzymywał na 
przeciętnym poziomie 9,3%. 
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W powiecie radzyńskim problem bezrobocia w stosunkowo niewielkim stopniu 
dotyczył osób z ponad 20-letnim stażem pracy. Jak wynika z założenia, grupę z tego 
przedziału stażowego determinują w zdecydowanej części osoby po 45. roku życia. 

Szacuje się, że udział bezrobotnych 
z długoletnim doświadczeniem zawo-
dowym w ogólnej liczbie osób pozo-
stających bez pracy w powiecie ra-
dzyńskim nieznacznie wzrośnie od 
5,6% w 2009 do 5,9% w 2050 roku. 
Wzrost ten związany będzie ze znaczną 
przewidywaną redukcją skali bezrobo-
cia w tej grupie, która wyniesie 52,7% 
w latach 2009–2050. Stosunkowo dużą 
dynamiką zmian będzie się charaktery-
zować również liczba bezrobotnych 
z krótszym stażem. W przypadku osób 
z mniej niż 5-letnim doświadczeniem 

zawodowym, bezrobocie zmniejszy się o 53,7%, do poziomu 1177 osób. Będzie to 
o ponad 1080 osób więcej niż w przypadku bezrobocia osób z najdłuższym stażem 
pracy. Nadal problemy ze znalezieniem pracy w powiecie radzyńskim będą więc naj-
większe w przypadku osób z krótkim doświadczeniem zawodowym, a ich udział 
w ogólnej liczbie bezrobotnych wyniesie 76% w ostatnim roku prognozy. 

Analizując sytuację liczby bezrobotnych według stażu pracy w powiecie ryckim 
można zauważyć, iż osobom ze stażem pracy ponad 20 lat coraz trudniej znaleźć za-

trudnienie na tym rynku pracy. 
W 2003 roku liczba bezrobotnych, 
którzy przepracowali ponad 20 lat, 
wynosiła 396 osób i była to największa 
wartość w rozpatrywanym okresie. 
Natomiast najmniejszy poziom bezro-
bocia wśród osób z tym długim do-
świadczeniem zawodowym zanotowa-
no w roku 2008, wtedy to 171 osób 
miało problem ze znalezieniem zatrud-
nienia na ryckim rynku pracy. Tempo 
zmian w przypadku liczby bezrobot-
nych z najdłuższym stażem pracy było 
najsłabsze, dlatego też ich udział 

w ogólnej liczbie bezrobotnych systematycznie się zwiększał (z 7,95% w 2003 roku 
do 10,13% w 2009 roku). Największą dynamikę zmian zanotowano wśród osób ze 
stażem pracy od 5 do 20 lat. W 2003 roku w powiecie ryckim 1338 osób z takim sta-

 
Rys. 4.94. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie radzyńskim 

 
Rys. 4.95. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie ryckim 



286 

żem pracy zostawało bez pracy, a w 2009 roku liczba ta zmniejszyła się już do 
607 osób. Podobnie sytuacja na opisywanym rynku pracy powinna się rozwijać 
w okresie predykcji. Doprowadzi to do sytuacji, w której liczba bezrobotnych z ponad 
20-letnim stażem pracy po 2029 roku będzie już prawie w 11,5% determinować ogól-
ny poziom bezrobocia w powiecie. Największy odsetek nadal 69% będą stanowiły 
osoby z najkrótszym doświadczeniem zawodowym. Ostatecznie w 2050 roku przewi-
dywana liczba bezrobotnych w powiecie ryckim z doświadczeniem do 5 lat wyniesie 
725 osób, ze stażem od 5 do 20 lat – 222 osoby oraz z ponad 20-letnim stażem będzie 
to bezrobocie na poziomie 123 osób. 

Odsetek bezrobotnych ze stażem pracy ponad 20 lat w powiecie świdnickim 
w okresie historycznym jedynie w dwóch latach spadł niewiele poniżej 10%. Do takiej 
sytuacji doszło w 2005 roku (9,56%) i w 2008 roku (9,66%). W 2003 roku udział bez-

robotnych ze stażem pracy od 5 do 20 
lat kształtował się na poziomie 31%, 
w tym samym czasie osoby bez pracy 
z jeszcze krótszym stażem pracy sta-
nowiły 59%. W kolejnych latach we 
wszystkich przedziałach stażowych 
następował systematyczny spadek po-
ziomu bezrobocia. Różnice polegały na 
różnym tempie zmian. Największą 
dynamikę można było obserwować 
wśród osób ze średnią długością do-
świadczenia, a co za tym idzie, ich odse-
tek zmniejszył się do 24% w 2009 roku. 

Również w okresie prognoz będzie można zaobserwować podobną sytuację na rynku 
pracy, a udziały bezrobotnych z najkrótszym stażem pracy wyniosą w 2050 roku odpo-
wiednio 70%, 20% i 10%. W przypadku osób z ponad 20-letnim doświadczeniem zawo-
dowym szacuje się, że bezrobocie zmniejszy się o 46,4% na przestrzeni 2009–2050 
i wyniesie w horyzoncie predykcji 239 osoby. 

Biorąc pod uwagę liczbę bezrobotnych według stażu pracy w powiecie tomaszow-
skim można zauważyć, iż problemy ze znalezieniem zatrudnienia maleją wraz ze zwięk-
szającą się długością doświadczenia zawodowego (zob. rysunek 4.97., s. 287). 
W 2003 roku liczba bezrobotnych ze stażem pracy do 5 lat była największa i wynosiła 
3541 osób. Najmniej bezrobotnych zaobserwowano z najdłuższym stażem pracy (ponad 
20 lat), jednakże pomimo tego, iż ich liczba regularnie się zmniejszała (528 osób 
w 2003 roku i o 98 osób mniej w 2009 roku), ich udział w ogólnym poziomie bezrobo-
cia ulegał zwiększeniu. Może to wynikać ze słabnącej aktywności zawodowej wśród 
osób po 45. roku życia, bowiem te osoby w przeważającej części tworzą grupę z naj-
dłuższym stażem pracy. Najmniejszy udział bezrobotnych z ponad 20-letnim stażem 
pracy na tomaszowskim rynku pracy przypadał na lata 2004–2005 i wynosił 5,95%. 

 
Rys. 4.96. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie świdnickim 



287 

Z kolei w 2009 roku wzrósł on już do poziomu 7,39%. Szacuje się, iż sytuacja taka 
będzie widoczna również w kolejnych 
latach stanowiących horyzont progno-
zy. Udział w ogólnym poziomie bezro-
bocia wzrośnie do 8,24% już od ro-
ku 2038 i na podobnym poziomie 
utrzyma się do końca prognozy. Będzie 
to oznaczało, że w 2025 roku progno-
zowana liczba bezrobotnych z do-
świadczeniem zawodowym wynoszą-
cym ponad 20 lat wyniesie 328 osób, 
a w 2050 roku będzie to 219 osób 
(łącznie spadek o 49,2% w porównaniu 
do 2009 roku). Największą redukcję 
bezrobocia przewiduje się jednak 

w przypadku stażu pracy od 5 do 20 lat – szacuje się, że w latach 2009–2050 liczba 
osób bez pracy w tej kategorii stażowej zmniejszy się o ponad 60%.  

Na włodawskim rynku pracy w okresie historycznym obserwowano wahania liczby 
bezrobotnych według stażu pracy. Najwyraźniejszą fluktuacją odznaczały się osoby 
z najkrótszym doświadczeniem zawodowym. Wśród nich w 2006 roku liczba bezrobot-

nych była największa i wynosiła 2718 
osób, a rok później uległa zmniejszeniu 
do 2021 osób. Również wśród bezro-
botnych w pozostałych przedziałach 
stażowych w tym samym czasie doszło 
do zmian liczebności, jednak nie były 
one tak znaczące. Według prognoz 
w grupach do 5 lat oraz powyżej 20 lat 
doświadczenia zawodowego przez naj-
bliższe 3 lata poziom bezrobocia będzie 
się zwiększał i dopiero od 2014 roku 
wszystkie obserwowane zmiany odzna-
czą się tendencją malejącą. Największa 
dynamika widoczna będzie wśród osób 

ze stażem pracy 5–20 lat (w 2050 roku przewidywany poziom bezrobocia w ich przy-
padku będzie o 52% mniejszy w porównaniu do stanu z roku 2009), z kolei najmniej-
szym tempem zmian wykażą się osoby z najkrótszym doświadczeniem zawodowym 
(w 2050 roku o 39,7% mniej niż w 2009 roku ). Analizując udział osób z najdłuższym 
stażem pozostających bez pracy widać, że utrzyma się on na względnie stałym poziomie 
(8,78% w 2009 roku, 8,9% w 2025 roku oraz 8,74% w 2050 roku).  
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Rozpatrując liczbę bezrobotnych według stażu pracy w powiecie zamojskim 
przedstawioną na rysunku 4.99. można zauważyć, iż sytuacja osób z ponad 20-letnim 
doświadczeniem zawodowym ulega pogorszeniu. Można tak stwierdzić, obserwując 

kształtowanie się wartości odsetka 
bezrobotnych w danej kategorii w ko-
lejnych latach. W 2003 roku liczba 
osób bezrobotnych, którzy przepraco-
wali ponad 20 lat, wynosiła 482 osoby, 
a w kolejnych latach ulegała powol-
nemu zmniejszaniu (średnio o 11 osób 
rocznie). Szacuje się, iż w 2050 roku 
liczba osób pozostających bez pracy 
spadnie do 245 osób, a ich odsetek 
wzrośnie jednak do 8,16% (z 6,7% 
w 2009 roku). Wynika to stąd, iż tem-
po malejących zmian, jakimi cechują 
się wszystkie badane grupy bezrobot-

nych, w przypadku tego najdłuższego stażu pracy jest najsłabsze. Z rosnącymi pro-
blemami na zamojskim rynku pracy powinny się spotkać również osoby ze stażem 
pracy do 5 lat. W okresie predykcji ich udział w ogólnej liczbie bezrobotnych zwięk-
szy się o 2 p.p. i będzie wynosił 77%. Korzystnie z kolei zmieni się sytuacja wśród 
osób ze średnią długością doświadczenia zawodowego. Udział bezrobotnych z tego 
przedziału zmniejszy się z 18 do 15%.  

Na terenie powiatu grodzkiego Zamość ogólna liczba bezrobotnych z doświad-
czeniem zawodowym przekraczającym 20 lat uległa zmniejszeniu o 107 osób w po-

równaniu do stanu z roku 2003 
i w 2009 roku wyniosła 581 osób. 
Udział osób bez pracy w obrębie przy-
toczonej kategorii w 2003 roku wyno-
sił 10,83%, a w kolejnych latach ulegał 
jeszcze zwiększeniu i w 2009 roku 
wynosił 12,85%. Przewiduje się, że 
w przyszłości wielkość bezrobocia po-
woli będzie się zmniejszała, ale odsetek 
wyżej wymienionej grupy w ogólnym 
poziomie bezrobocia w Zamościu 
zwiększy się do blisko 15,2%. W okre-
sie predykcji nastąpi również niewielki 
wzrost udziału, jaki stanowią osoby 

bezrobotne ze stażem krótszym niż 5 lat (z 62,4% w 2009 roku do 62,7% w 2050 ro-
ku). Skuteczność ograniczania zjawiska bezrobocia będzie największa wśród osób, 

 
Rys. 4.99. Liczba bezrobotnych według stażu 

pracy w powiecie zamojskim 

 
Rys. 4.100. Liczba bezrobotnych według 

stażu pracy w Zamościu 
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które przepracowały od 5 do 20 lat (o 50,7% w latach 2009–2050). Niewiele mniejszy 
ubytek przewiduje się dla bezrobotnych o stażu poniżej 5 lat (o 44,5%). Zgodnie 
z wynikami prognoz, w 2050 roku na zamojskim rynku pracy 379 osób bezrobotnych 
będzie wykazywało ponad 20-letni staż pracy, 552 osoby będą ze stażem od 5 do 
20 lat oraz najwięcej osób – aż 1564 – będzie miało mniej niż 5 lat doświadczenia 
zawodowego.  

We wszystkich analizowanych powiatach największe problemy ze znalezieniem 
zatrudnienia mają osoby z najkrótszym doświadczeniem zawodowym. Pomimo że licz-
ba bezrobotnych wśród nich systematycznie się zmniejsza, to udział w ogólnym pozio-
mie bezrobocia jest rosnący. Największy odsetek bezrobotnych z tego przedziału stażo-
wego w 2009 roku występował w powiecie parczewskim (80,1%), krasnostawskim 
(78,2%) oraz kraśnickim (76,4%). Analiza liczby bezrobotnych z ponad 20-letnim sta-
żem pracy w poszczególnych powiatach województwa lubelskiego pozwala wyciągnąć 
istotne wnioski odnośnie sytuacji osób w wieku niemobilnym na rynku pracy. Najwięk-
szy udział bezrobotnych z tym najdłuższym doświadczeniem charakterystyczny jest dla 
powiatów grodzkich (Biała Podlaska, Chełm, Zamość i Lublin). W wymienionych jed-
nostkach terytorialnych udział ten kształtował się w 2009 roku na poziomie 13%–14%. 
Prognozuje się jednak jego stały wzrost  do 15% w przypadku Białej Podlaskiej i Zamo-
ścia oraz względną stabilizację na poziomie 11–12% w przypadku Chełma i Lublina. 
Należy podkreślić również, że zarówno w latach 2003–2009, jak i w horyzoncie pro-
gnozy odsetek osób pozostających bez pracy i posiadających najdłuższy staż wzrasta 
w większości powiatów. Świadczy to m.in. o rosnącej dyskryminacji osób starszych na 
rynku pracy, co wynika z przyjętego założenia, że osoby po 45. roku życia w większości 
determinują grupę osób z więcej niż 20-letnim stażem pracy. W najmniejszym stopniu 
problem ten dotyka powiaty: radzyński, parczewski i łęczyński, w których odsetek bez-
robotnych ze stażem pracy ponad 20 lat był w 2009 roku względnie niski (poniżej 6%) 
i w okresie prognoz nie ulegnie dużemu wzrostowi.  

4.2. Prognozy zatrudnienia osób powyżej 45. roku życia 

W podrozdziale tym skupiono się na zbadaniu liczebności osób pracujących na 
terenie województwa lubelskiego. Zaprezentowane prognozy obejmują zatrudnienie 
w podziale na poszczególne grupy wiekowe, płeć i sektory ekonomiczne w powiatach 
województwa lubelskiego. W badaniu uwzględniono dane według faktycznego miej-
sca pracy i rodzaju działalności (bez zakładów gospodarczych o liczbie pracujących 
do 9 osób)68, pochodzące ze sprawozdań Z-06. Przez pracującego rozumie się osobę 
wykonującą określoną pracę przynoszącą zarobek (w formie wynagrodzenia za pracę) 
lub dochód.  
                                                   
68 Definicja GUS: Według faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności; bez podmiotów gospodar-
czych o liczbie pracujących do 9 osób (od 2000 roku); dane bez SOF, duchownych pełniących obowiązki 
duszpasterskie, pracujących w gospodarstwach indywidualnych. 
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Przedstawione prognozy umożliwiają ocenę sytuacji zawodowej kobiet i mężczyzn 
w wieku niemobilnym w poszczególnych powiatach oraz identyfikację obszarów atrak-
cyjnych z punktu widzenia możliwości znalezienia pracy przez osoby w wieku powyżej 
45 lat. W celu predykcji przyszłych trendów dotyczących sytuacji osób w wieku niemo-
bilnym na rynku pracy dokonano szczegółowej analizy zatrudnienia w podziale na sekcje 
Polskiej Klasyfikacji Działalności z 2004 roku, które następnie zagregowano do czterech 
sektorów ekonomicznych: rolnictwa, przemysłu, usług rynkowych i nierynkowych.   

Porównując charakterystykę województwa z danymi dla całego kraju, można za-
obserwować, że od roku 2002 w Polsce utrzymywała się tendencja wzrostowa liczby 
pracujących. Dopiero w 2009 roku nastąpiło załamanie i odnotowano spadek zatrud-
nienia rzędu 1,5% (0,4% w województwie lubelskim), co jest bezpośrednio związane 
ze spadkiem tempa wzrostu gospodarczego, który miał miejsce w tym okresie. 
W 2009 roku na terenie kraju pracowało ponad 8,5 mln ludzi, w tym 4,3% 
w województwie lubelskim (366 900 osób). Oznacza to, że w okresie 2002–2009 do-
szło do ponad 10-procentowego wzrostu zatrudnienia w kraju oraz do 8-procentowego 
zwiększenia zatrudnienia wśród mieszkańców województwa lubelskiego.  

Szczegółowe predykcje dotyczące struktury zatrudnienia osób w wieku niemo-
bilnym zaprezentowano w kolejnych trzech podrozdziałach. Badania dotyczące osób 
w wieku niemobilnym posiadających zatrudnienie na terenie województwa lubelskie-
go pozwalają określić sytuację pracujących powyżej 45. roku życia na tle innych grup 
wiekowych i zbadać ewentualny stopień dyskryminacji, a także stwierdzić, który sek-
tor ekonomiczny generuje największe możliwości znalezienia pracy przez osoby 
w wieku niemobilnym. Uzyskane wyniki badań mogą ponadto stanowić cenne źródło 
informacji dla instytucji rynku pracy w województwie lubelskim w celu przeciwdzia-
łania dyskryminacji zawodowej ze względu na wiek.  

4.2.1. Zróżnicowanie zatrudnienia według wieku 

Wiek jest jednym z czynników wpływających na segmentację rynku pracy. Niski 
wskaźnik aktywności zawodowej osób do 24. roku życia (w 2009 roku w wojewódz-
twie lubelskim wyniósł 43,8%) jest związany z jednej strony z niedopasowaniem ofer-
ty edukacyjnej do wymogów zmieniającego się rynku pracy, z drugiej zaś strony ze 
wzrostem aspiracji edukacyjnych społeczeństwa i upowszechnieniem szkolnictwa 
wyższego. Trudności młodych osób z wejściem na rynek pracy wynikają także z nie-
chęci pracodawców do zatrudniania osób bez doświadczenia zawodowego. Trudności 
z utrzymaniem zatrudnienia przez osoby starsze związane są w głównej mierze ze 
zmianami zachodzącymi w gospodarce. Utrata pracy przed osiągnięciem wieku eme-
rytalnego w istotny sposób ogranicza szanse na znalezienie nowego miejsca pracy. 
Kwalifikacje osób starszych są często zbyt niskie w stosunku do potrzeb zmieniającej 
się gospodarki. Ważnym elementem polityki regionalnej jest więc wdrażanie progr-
mów podtrzymujących zatrudnienie starszych pracujących (w wieku powyżej 45 lat).  
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Analizując sytuację na rynku pracy w podziale na kategorie wiekowe pracujących 
w województwie lubelskim, warto zwrócić uwagę na odmienne tendencje. W początko-
wych latach zatrudnienie wśród osób w wieku 25–34, 35–44 oraz 45–54 lat oscylowało 
wokół podobnego poziomu. W roku 2009 najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku 

25–34 lat (106 717 pracujących). Jedy-
nie 6,4% pracujących to osoby do 
24. roku życia (do roku 2050 liczba ta 
zmniejszy się zgodnie z prognozą do 
3,4%), co wynika m.in. ze wzrostu aspi-
racji edukacyjnych społeczeństwa i upo-
wszechnienia szkolnictwa wyższego. 
Przedstawione na rysunku 4.101. predyk-
cje wskazują na zmianę struktury zatrud-
nienia według wieku w kolejnych latach. 
Przewiduje się, że udział pracujących do 
45. roku życia będzie ulegał zmniejsze-
niu – w roku 2050 przewiduje się 

9467 pracujących do 24. roku życia (co stanowić będzie 40,3% stanu z roku 2009), 
75 034 pracujących w wieku 25–34 lat (70,3% stanu z roku 2009) oraz 64 153 pracują-
cych w wieku 35–44 (70,3% stanu z roku 2009). Sytuacja ta jest determinowana trendami 
demograficznymi i występującymi procesami starzenia się społeczeństwa. Udział pracują-
cych w wieku 45–54 lat będzie podlegał tendencji wzrostowej (z 25,6% w 2009 roku do 
28,9% w roku 2050). Prognozuje się, że od roku 2025 ta kategoria zatrudnienia będzie 
stanowić najliczniejszą grupę wśród wszystkich pracujących – 79 777 osób w roku 2050. 
Podobne tendencje kształtować będą zatrudnienie wśród osób starszych niż 55 lat. W roku 
kończącym badania zatrudnienie tej grupy wyniesie 48 076 pracujących. 

Analiza liczby pracujących według wieku w powiecie bialskim pozwala stwierdzić, 
że w roku 2001 najliczniejszą grupę 
stanowiły osoby w wieku 35–44 lat. Ich 
liczba wyniosła 3410, a do 2009 roku 
zmniejszyła się zaledwie o 44 osoby. 
Natomiast w latach 2001–2009 miał 
miejsce blisko 29-procentowy wzrost 
liczby pracujących w wieku 25–34 lat 
(z 3061 w 2001 do 3934 w 2009 roku). 
Prognozy wskazują na tendencje male-
jące dotyczące zatrudnienia w większo-
ści grup wiekowych. Jedynie liczba 
osób w wieku powyżej 55. roku życia 
będzie pozostawała na względnie sta-
łym poziomie. W okresie 2009–2050 

 
Rys. 4.101. Liczba pracujących według wieku 

w województwie lubelskim 

 
Rys. 4.102. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie bialskim 
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największa redukcja zostanie odnotowana w grupie osób w wieku 15–24 lat (z 865 do 
343 w roku 2050, czyli o 60,4%). Warto wspomnieć również, że w latach prognozy 
liczebność pracujących w wieku 25–34 oraz 35–44 zmniejszy się o 31%. W roku 2050 
zatrudnienie wyniesie odpowiednio 2719 osób w wieku 25–34 lat oraz 2324 osoby 
w wieku 35–44 lat. W ostatnim roku predykcji dojdzie do zwiększenia udziału liczby 
osób powyżej 45. roku życia w łącznej liczbie zatrudnionych – do 2891 wśród osób 
w wieku 45–54 lat (28,8% ogółu pracujących) oraz do poziomu 1742 osób powyżej 
55 lat (17% ogółu pracujących). 

Przeprowadzona analiza dotycząca wielkości zatrudnionych w poszczególnych 
grupach wiekowych pozwoliła stwierdzić, że na terenie Białej Podlaskiej w 2009 roku 
najmniej osób pracujących znalazło się w grupie 15–24 lat (952 osoby). Jest to m.in. 

skutek upowszechnienia szkolnictwa 
wyższego. Do końca okresu prognozy 
liczebność tej grupy zmniejszy się do 
poziomu 373 osób. W 2009 roku naj-
liczniejszą grupą okazały się osoby 
w wieku 25–34 lat – 4327 osób. Szacuje 
się, że w latach 2000–2050 dojdzie do 
redukcji ich liczby do poziomu 2960 
osób. Z biegiem lat w prognozowanym 
okresie dojdzie również do zwiększenia 
udziału osób w wieku 45–54 lat oraz 
starszych niż 55 lat w ogólnym stanie 
zatrudnienia. W 2009 roku ich liczeb-

ność wynosiła odpowiednio 3791 wśród osób w wieku 45–54 lat (3147 w roku 2050) 
oraz 2022 wśród osób powyżej 55. roku życia (1896 w roku kończącym predykcje). Jak 
wynika z prognoz, w grupie pracujących w wieku 35–44 dojdzie w latach prognozy do 
32% redukcji, do poziomu 2530 osób. 

W okresie 2001–2009 na terenie 
powiatu biłgorajskiego liczebność pra-
cujących w wieku 35–44 lat oraz 45–54 
lat pozostawała na zbliżonym poziomie. 
W 2009 roku łączna liczba zatrudnio-
nych wyniosła 14 595 osób, w tym 
3652 osoby w wieku 35–44 lat oraz 
3740 osób w wieku 45–54 lat. Progno-
zy wskazują, że liczebności obu grup 
ulegną zmniejszeniu, jednak większe 
spadki wystąpią wśród osób w wieku 
35–44 lat (do poziomu 2642 osób 
w 2050 roku) niż wśród osób w wieku 

 
Rys. 4.103. Liczba pracujących według wieku 

w Białej Podlaskiej 

 
Rys. 4.104. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie biłgorajskim 



293 

45–54 lat (3285 osób w roku 2050). W okresie 2001–2009 największy przyrost liczby 
pracujących wystąpił w grupie osób w wieku 25–34 lat (z 3272 w 2001 roku do 4268 
w 2009 roku), natomiast największa redukcja (aż o 29%) została odnotowana wśród 
osób w wieku 15–24 lat (z 1320 do 939 osób). Przewiduje się, że w ostatnim roku 
predykcji liczba osób w wieku 15–24 lat wyniesie 390 osób, natomiast grupa pracują-
cych w wieku 25–34 lat osiągnie poziom 3090 osób. Rozpatrując z kolei starsze grupy 
wiekowe szacuje się, że w latach 2009–2050 nastąpi spadek zatrudnienia zaledwie 
o 12,2% oraz 0,8% i wyniesie w ostatnim roku prognozy 3285 oraz 1980 osób. 

Przeprowadzone prognozy dotyczące liczby pracujących w podziale na wiek na te-
renie powiatu chełmskiego pozwalają stwierdzić, że w roku 2009 łączna liczba zatrud-

nionych wyniosła 5678 osób, w tym 
1455 osób w wieku 45–54 lat oraz 
776 osób w wieku powyżej 55. roku 
życia. Prognozy wskazują, że do 
2050 roku udział dwóch powyższych 
grup zwiększy się kosztem pozostałych 
trzech. W horyzoncie predykcji ogólna 
liczba pracujących ukształtuje się na 
poziomie 4077 osób, w tym zaledwie 
140 osób w wieku 15–24 lat. W okresie 
prognozy dojdzie do 33-procentowej 
redukcji liczby osób pracujących w wie-
ku 25–34 lat (z 1661 w roku 2009 – 
najliczniejsza grupa w tym okresie – do 

1106 w roku 2050), oraz do 19-procentowej redukcji wśród osób w wieku 45–54 lat 
(z 1455 do 1176 osób – najliczniejsza grupa w roku 2050). 

W latach 2001–2009 na terenie miasta Chełm po licznych wahaniach doszło do 
spadku liczby pracujących w każdej kategorii wiekowej, za wyjątkiem osób w wieku 

25–34 lat. W 2009 roku najliczniejszą 
grupą okazali się pracownicy w wieku 
25–34 lat –4295 spośród łącznego stanu 
zatrudnienia na poziomie 14 686 osób. 
Najmniej osób znalazło się natomiast 
w grupie osób poniżej 24. roku życia – 
945 osób. Wyniki prognoz pozwalają 
stwierdzić, że w okresie predykcji (lata 
2010–2050) liczba osób w wieku powy-
żej 55 lat będzie zmniejszała się 
w średniorocznym tempie wynoszącym 
0,2% (w 2050 roku będą to 1833 osoby 
pracujące w tym wieku). Liczebności 

 
Rys. 4.106. Liczba pracujących według wieku 

w Chełmie 

 
Rys. 4.105. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie chełmskim 
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pozostałych grup wiekowych będą kształtowane przez bardziej wyraźne tendencje spad-
kowe, co jest zgodne z ogólnym spadkiem liczby osób w wieku produkcyjnym. W la-
tach 2009–2050 ubytki wyniosą: 584 w grupie poniżej 24 lat do poziomu 361 osób 
(o 62%, co jest największą wartością spośród wszystkich kategorii wiekowych), 1435 
wśród osób w wieku 25–34 lat do stanu 2861 osób, 1229 osób w grupie pracujących 
w wieku 35–44 lat, czyli do 2446 osób w roku 2050 oraz z 3764 w roku 2009 do 
3041 osób w roku kończącym badania w przypadku osób w wieku 45–54 lat  
(19-procentowa redukcja w okresie predykcji). 

W powiecie hrubieszowskim w latach 2001–2009 liczba pracujących w wieku poni-
żej 24 lat początkowo wzrastała, aby później ulec zmniejszeniu do poziomu 453 osób 

w roku 2009. Szacuje się, że w okresie 
prognozy liczebność powyższej grupy 
zmniejszy się ponad dwukrotnie do stanu 
177 osób. W okresie historycznym po-
ziom zatrudnienia wśród osób w wieku 
25–34 lat ulegał wahaniom. Ostatecznie 
w 2009 roku ukształtował się na pozio-
me 2058 osób (318 osób więcej niż 
w 2001 roku). Jak wynika z prognoz, do 
2050 roku dojdzie do zmniejszenia li-
czebności omawianej grupy o 657 osób. 
Również liczby pracujących w wieku 
35–44 oraz 45–54 lat ulegały fluktu-
acjom w okresie próby. W roku 2050 

liczba pracujących w wieku 35–45 ukształtuje się na poziomie 1198 osób (1761 
w 2009 roku, czyli redukcja o 32%), zaś liczba zatrudnionych w wieku 45–54 wyniesie 
1489 osób (1803 w roku 2009, redukcja o 17,4%). Ponadto w roku 2050 zatrudnienie osób 
powyżej 55. lat przyjmie poziom 898 osób, co będzie stanowić 93,9% stanu z roku 2009. 

Rozważania dotyczące liczby pra-
cujących w powiecie janowskim zosta-
ły przedstawione na rysunku 4.108. 
Dla okresu 2001–2009 charakterystycz-
ne były liczne fluktuacje liczebności 
osób zatrudnionych w poszczególnych 
grupach wiekowych. W 2009 roku naj-
więcej zatrudnionych – 1640 osób – 
było w wieku 25–34 lat (w 2050 roku 
prognozowana liczebność tej grupy 
wyniesie 1142 osoby), natomiast naj-
mniejsza liczba pracujących wystąpiła 
wśród osób poniżej 24. roku życia (361 

 
Rys. 4.107. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie hrubieszowskim 

 
Rys. 4.108. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie janowskim 
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osoby). Jak wynika z prognoz, łączna liczba osób powyżej 45. roku życia wyniesie 
w ostatnim roku prognozy 1945 osób, w tym 731 powyżej 55 lat. Szacuje się, że naj-
większy spadek zatrudnienia w latach 2009–2050 wystąpi na terenie powiatu janow-
skiego w przypadku osób do 24. roku życia – w 2050 roku będzie pracować o 60% 
mniej osób w tym wieku niż w 2009 roku. Na względnie stałym poziomie utrzyma się 
z kolei zatrudnienie osób po 55. roku życia (przewidywany spadek 4,5%), co wynika 
bezpośrednio z prognoz demograficznych.  

Analizując zatrudnienie na terenie powiatu krasnostawskiego widać, że w okresie 
2001–2009 średnioroczne liczebności osób w wieku 25–34 lat (2483 osoby) oraz 45–54 

lat (2495 osób) były na zbliżonym po-
ziomie. Przeprowadzona analiza poka-
zuje, że pomimo spadków, które wystą-
pią w latach 2010–2050 w powyższych 
grupach wiekowych, ich liczebności 
pozostaną podobne. W 2050 roku pro-
gnozowana liczba pracujących w wieku 
25–34 lat wyniesie 1644 osoby, nato-
miast liczba zatrudnionych w wieku 
45–54 lat ukształtuje się na poziomie 
1747 osób. W 2009 roku najliczniejszą 
grupę pracujących stanowiły osoby 
w wieku 25–34 lat, czyli 2628 osób 

(w horyzoncie predykcji ich liczba zmniejszy się o 37%, do 1644 osób), natomiast 
578 pracujących miało poniżej 24 lat (207 osoby w 2050 roku). Zgodnie z prognozą, 
w 2050 roku najwięcej pracujących będzie miało 45–54 lata (1747 osób), mimo że śred-
niorocznie ich liczba będzie zmniejszać się o 14 osób.  

Badania dotyczące liczby zatrud-
nionych w powiecie kraśnickim po-
zwalają stwierdzić, że od roku 2004 ma 
miejsce trend spadkowy liczby pracu-
jących w wieku 45–54 lat. Szacuje się, 
że tendencja ta utrzyma się również 
w okresie prognozy. Liczebność tej 
grupy zmniejszy się z 3849 w 2004 do 
2663 osób w roku 2050. W 2005 roku 
odnotowano ponadto szczyt zatrudnie-
nia w grupie osób poniżej 24. roku 
życia – 1554 pracujące osoby. Według 
predykcji, do roku 2050 utrzyma się 

silna tendencja spadkowa (blisko pięciokrotna) liczby osób w opisywanym wieku (do 
316 osób). Analizując zatrudnienie w grupie wiekowej 35–44 lat obserwuje się, że 

 
Rys. 4.109. Liczba pracujących według wieku 
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maksimum przypada z kolei na rok 2006. Natomiast od 2007 roku utrzymuje się re-
dukcja liczebności tej grupy. W horyzoncie prognozy dojdzie do spadku liczby pracu-
jących w wieku 35–44 z 3883 w 2006 roku do 2142 w 2050 roku. Po roku 2008 uwi-
doczniły się również tendencje spadkowe zatrudnienia w dwóch pozostałych grupach 
wiekowych. W ostatnim roku prognozy liczba pracujących powyżej 55 lat wyniesie 
1605 osób, czyli o 166 osób mniej niż w ostatnim roku historycznym, zaś zatrudnienie 
osób w wieku 25–34 lat ukształtuje się na poziomie 2505 pracujących. 

Na terenie powiatu lubartowskiego w latach 2001–2009 średnioroczna liczebność 
pracujących w wieku 35–44 lat (2770 osób) oraz 45–54 lat (2714 osób) pozostawała 

na zbliżonym poziomie. Przewiduje się, 
że w okresie predykcji (lata 2010–2050) 
w obu grupach wiekowych wystąpią 
redukcje, jednak większe spadki dotkną 
pracujących w wieku 35–44 lat (spadek 
o 32% do poziomu 1818 osób) niż 
pracujących w wieku 45–54 lat (spadek 
o 17,4% do 2260 osób). Najmniejsze 
zmiany prognozowane są wśród osób 
powyżej 55. roku życia. W 2009 roku 
ich stan zatrudnienia wyniósł 1460 osób, 
co stanowiło blisko 14% ogółu zatrud-
nionych. Natomiast zgodnie z predyk-

cjami, w latach 2010–2050 zostanie odnotowany jedynie 7-procentowy spadek do pozio-
mu 1362 osób. Oznacza to, że w wyniku m.in. trendów demograficznych na lubartowskim 
rynku pracy coraz większą część zatrudnionych będą stanowić osoby po 45. roku życia. 
W roku 2009 łączna liczba pracujących w wieku poniżej 34 lat wyniosła 3811 osób 
(w tym 3124 w wieku 25–34 lat). W 2050 roku łączna liczba zatrudnionych w powyż-
szych grupach wiekowych wyniesie 2394. 

W roku 2009 w powiecie lubel-
skim największy odsetek zatrudnienia 
znajdował się w przedziale wiekowym 
25–34 lat (3732 pracujących), nato-
miast najmniej pracujących (821 osób) 
odnotowano w kategorii poniżej 24 lat. 
Jak wskazują wyniki prognoz, w okre-
sie 2010–2050 dojdzie do spadku za-
trudnienia w obu grupach wiekowych, 
odpowiednio o 26% oraz 57,6% 
w przypadku osób do 24 lat. Szacuje 
się, że jedynie wśród osób w wieku 
ponad 55 lat zanotuje się wzrost liczby 

 
Rys. 4.111. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie lubartowskim 
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pracujących. Prognozowany przyrost będzie jednak niewielki (o 1,4%), z 1744 
w 2009 roku do 1769 w 2050 roku. Liczebności pozostałych grup wiekowych będą 
kształtowane przez tendencje malejące. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują, 
że liczba pracujących w wieku 45–54 lat ulegnie najmniejszym spadkom (jedynie 
o 10%) do poziomu 2935 osób i będzie to najliczniejsza grupa pracujących w hory-
zoncie predykcji. W 2050 roku 2761 ludzi w wieku 25–34 lat (74% stanu z 2009 roku) 
oraz 2360 osób w wieku 35–44 lat (74% stanu z 2009 roku) będzie posiadało pracę. 

W okresie 2001–2009 na terenie Lublina najmniej pracujących było w wieku po-
niżej 24 lat. Taki stan rzeczy był zapewne spowodowany coraz większymi aspiracjami 
młodych ludzi oraz chęcią kontynuowania nauki. Prognozy wskazują, że sytuacja ta 

utrzyma się aż do roku 2050, w którym 
pracę będą posiadały 3053 osoby 
w wieku poniżej 24 lat. Warto również 
zaznaczyć, że w okresie predykcji doj-
dzie do zwiększenia udziału osób 
w wieku niemobilnym. W 2009 roku 
liczba zatrudnionych w wieku 45–54 
lat ukształtowała się na poziomie 
29 212 osób oraz 15 580 osób w wieku 
powyżej 55 lat. Natomiast w roku 2050 
liczba pracujących w wieku powyżej 
45 lat wyniesie 41 223 osoby, w tym 
15 501 osób w wieku powyżej 55 lat. 
Jak wynika z prognoz, wśród pracują-

cych w grupie wiekowej 25–34, 35–44 lat w okresie prognozy dojdzie do spadków. 
W ostatnim roku predykcji ich liczebność wyniesie odpowiednio 24 193 pracujących 
w wieku 25–34 lat (w 2009 roku 33 337 osób, co stanowiło największy odsetek 
w ogólnej liczbie zatrudnionych) oraz 20 685 osób w wieku 35–44 lat. 

Na terenie powiatu łęczyńskiego 
w 2005 roku odnotowano szczyt za-
trudnienia wśród osób w wieku 15–24 
lat – 1060 osób. Jednak w kolejnych 
latach pojawiła się tendencja spadko-
wa, która utrzyma się aż do końca pro-
gnozy (279 osób). W 2009 roku naj-
więcej osób zatrudnionych na terenie 
powiatu łęczyńskiego było w grupie 
wiekowej 25–34 lat – 3024 osoby. 
Jednak w okresie predykcji dojdzie do 
redukcji liczebności omawianej grupy 
do poziomu 2212 osób. Szacuje się, że 

 
Rys. 4.113. Liczba pracujących według wieku 

w Lublinie 
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w 2025 roku osoby w wieku 25–34 lat nie będą już najliczniejszą grupą pracujących. 
Największy udział przypadnie osobom w wieku 45–54 lat, których liczba zmniejszy 
się w latach 2009–2050 zaledwie o 11% do stanu 2352 pracujących. W grupie pracu-
jących powyżej 55 lat do roku 2017 utrzyma się tendencja wzrostowa, po której nastą-
pi stabilizacja. Dopiero po roku 2032 liczba osób w wieku powyżej 55 lat zacznie się 
nieznacznie zmniejszać w przeciętnym tempie 0,4% rocznie i w 2050 roku osiągnie 
poziom 1417 osób. Ostatnią grupą wiekową poddaną badaniom są pracujący w wieku 
35–44 lat. W roku 2009 ich liczba wyniosła 2587 osób, zaś w horyzoncie prognozy 
przewiduje się spadek do 1891 osób. 

Wyniki prognoz dotyczących liczby pracujących w podziale na wiek w powiecie 
łukowskim pozwalają stwierdzić, że w okresie 2010–2050 dojdzie do redukcji zatrud-
nienia we wszystkich grupach wiekowych. W roku 2050 najliczniejszą grupą pracują-

cych będą osoby mające 45–54 lat. Ich 
liczebność wyniesie 3146 osób (87,4% 
stanu z 2009 roku). W ostatnim roku 
predykcji, podobnie jak przez cały okres 
próby (lata 2001–2009) i cały progno-
zowany okres, najmniej pracujących 
będzie w wieku poniżej 24 lat – 373 
osoby (41% stanu z roku 2009). Liczba 
zatrudnionych  w wieku powyżej 55 lat 
zmniejszy się w latach 2009–2050 je-
dynie o 24 osoby i przyjmie w roku 
2050 poziom 1896 osób. Szacuje się 
również, że w horyzoncie predykcji 
dojdzie do spadku liczby pracujących 

w wieku 25–34 lat do 2959 osób w 2050 roku oraz do zmniejszenia liczby osób 
w wieku 35–44 lat do 2530 osób (72% stanu z roku 2009). 

W 2009 roku łączna liczba pracu-
jących w powiecie opolskim wyniosła 
6093 osoby, w tym 1562 osoby w wie-
ku 45–54 lat oraz 833 osoby w wieku 
powyżej 55 lat. Ich łączna liczba sta-
nowiła blisko 40% w ogólnej liczbie 
pracujących. Prognozy wskazują, że do 
roku 2050 odsetek dwóch powyższych 
grup zwiększy się kosztem pozostałych 
trzech. W 2050 roku ogólna liczba 
pracujących ukształtuje się na pozio-
mie 4558 osób, w tym zaledwie 156 
osób w wieku 15–24 lat. Niski poziom 

 
Rys. 4.115. Liczba pracujących według wieku 
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zatrudnienia w tej grupie wiekowej będzie wynikał m.in. z przewidywanych trendów 
demograficznych i procesów starzenia się społeczeństwa. Szacuje się, że w okresie 
prognozy (lata 2010–2050) dojdzie do 31-procentowej redukcji liczby pracujących 
w grupach wiekowych 25–34 lat oraz 35–44 lat (odpowiednio z 1782 w 2009 roku do 
1237 w 2050 roku oraz z 1525 osób do 1058 osób w analogicznym okresie), oraz do 
16-procentowej redukcji zatrudnienia wśród osób w wieku 45–54 lat (z 1562 osób do 
1315 – najliczniejsza grupa w roku 2050). Największą stabilnością odznaczać się bę-
dzie grupa pracujących w wieku po 55. roku życia, bowiem dopiero od 2034 roku 
obserwować można stały trend malejący, z średniorocznymi ubytkami rzędu 4 osób. 

Na rysunku 4.117. przedstawiono prognozy liczby pracujących w powiecie par-
czewskim. Liczba pracujących w wieku 
poniżej 24 lat wykazywała trend male-
jący począwszy od 2006 roku i zgodnie 
z prognozą tendencja ta utrzyma się do 
końca predykcji. W okresie prognozy 
liczebność powyższej grupy zmniejszy 
się ponad dwukrotnie do poziomu 
100 osób. Liczba pracujących w wieku 
25–34 lat podlegała tendencji rosnącej 
w okresie historycznym, z wyjątkiem 
2004 roku, gdy nastąpił 16-procentowy 
spadek. Ostatecznie stan zatrudnienia 
w tej grupie ukształtował się na po-

ziome 1216 osób w 2009 roku. Jak wynika z prognoz, do 2050 roku dojdzie do 
zmniejszenia liczebności omawianej grupy o 420 osób. Liczby pracujących w wieku 
35–44 lat oraz 45–54 lat również ulegały fluktuacjom w okresie próby. W roku 2050 
liczba zatrudnionych w wieku 35–45 ukształtuje się na poziomie 681 osób (1040 
w 2009 roku), zaś liczba zatrudnionych w wieku 45–54 wyniesie 846 (1065 w roku 
2009). Ponadto w roku 2050 zatrudnienie osób mających 55 lat i więcej przyjmie war-
tość 510 osób, co będzie stanowiło 90% stanu z 2009 roku. 

Analizując stan zatrudnienia w powiecie puławskim (zob. rysunek 4.118, s. 300) 
można zauważyć, że w latach 2001–2009 doszło do zwiększenia liczebności pracujących 
w wieku 25–34 lat (wzrost o 21% z 5583 w 2001 roku do 6728 w 2009 roku) oraz pracu-
jących powyżej 55. roku życia (8% wzrostu z 2914 w 2001 roku do 3144 w 2009 roku). 
Natomiast w tym samym okresie zmniejszyła się liczebność pozostałych trzech grup. 
Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań można stwierdzić, że w okresie pre-
dykcji (2010–2050) dojdzie do redukcji zatrudnienia we wszystkich grupach wiekowych.  

 
Rys. 4.117. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie parczewskim 
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Największy spadek wystąpi wśród pracujących w wieku poniżej 24 lat (do poziomu 
580 osób w roku 2050 – 39,22% stanu 
z roku 2009). Ponad 30-procentowe 
spadki przewidywane są też wśród 
osób pracujących w wieku 25–34 lat 
(do 4600 osób) oraz wśród osób 
w wieku 35–44 lat (zmniejszenie za-
trudnienia o 1824 osoby do poziomu 
3933 w 2050 roku). Pracujący w wieku 
niemobilnym w najmniejszym stopniu 
odczują wspomnianą redukcję zatrud-
nienia. W ostatnim roku prognozy stan 
ich zatrudnienia wyniesie 7837 osób, 
w tym 4890 osób w wieku 45–54 lat. 

Rozważania dotyczące liczby pracujących w powiecie radzyńskim zostały przed-
stawione na rysunku 4.119. Dla okresu 2001–2009 charakterystyczne były liczne fluk-
tuacje liczebności osób zatrudnionych w poszczególnych grupach wiekowych. 

W roku 2009 najwięcej zatrudnionych 
– 2281 osób – było w wieku 25–34 lat 
(w roku 2050 liczebność tej grupy wy-
niesie 1670 osób), natomiast najmniej-
sza liczba pracujących wystąpiła wśród 
osób poniżej 24. roku życia (502 oso-
by). Jak wynika z prognoz, w 2050 roku 
liczebność powyższej grupy wyniesie 
211 osób. Warto podkreślić, że wraz 
z postępującym procesem starzenia się 
społeczeństwa odsetek pracujących 
w wieku niemobilnym będzie wzrastać 
do 2050 roku. Łączna liczba pracują-
cych powyżej 45. roku życia wyniesie 

w 2050 roku 2845 osób, w tym 1070 osób powyżej 55 lat. W okresie predykcji doj-
dzie do 27-procentowej redukcji zatrudnionych w wieku 35–44 lat (największy spa-
dek) z 1952 w 2009 roku do 1428 w roku kończącym prognozy. Przewidywany wzrost 
zatrudnienia (rzędu 0,3% na przestrzeni lat 2009–2050) szacuje się wyłącznie w przy-
padku zatrudnienia osób w wieku powyżej 55. roku życia.  

 
Rys. 4.118. Liczba pracujących według wieku 
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Rys. 4.119. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie radzyńskim 



301 

Opierając się na wynikach dokonanych prognoz można stwierdzić, że w okresie 
2010–2050 na terenie powiatu ryckiego dojdzie do redukcji zatrudnienia we wszyst-
kich grupach wiekowych. Zjawisko to jest związane z prognozowaną redukcją licz-

by osób w wieku produkcyjnym. Naj-
większe spadki wystąpią wśród osób 
poniżej 24 lat (60-procentowy spadek 
z 549 w 2009 roku do 217 w 2050). 
Duże spadki pojawią się również 
wśród osób w wieku 25–44 lat. Zgod-
nie z prognozą, w grupie pracujących 
w wieku 25–34 lat dojdzie do zmniej-
szenia zatrudnienia o 31%, do pozio-
mu 1723 osób. Natomiast w przypadku 
pracujących w wieku 35–44 lat w okre-
sie 2009–2050 zostanie odnotowany 
spadek zatrudnienia o 662 osoby do 
poziomu 1473. Najmniejsze trendy 

spadkowe będą dotyczyły zatrudnienia osób w wieku niemobilnym. Na przestrzeni 
prognozowanego okresu dojdzie do zwiększenia ich udziału (o 7 p.p.) w ogólnej 
liczbie pracujących. W 2050 roku liczba osób w wieku powyżej 45 lat posiadają-
cych status pracującego osiągnie poziom 2936 osób, w tym 1832 osoby w wieku 
45–54 lat. 

W 2009 roku w powiecie świdnickim największy odsetek pracujących 
(3511 osób) znajdował się w przedziale wiekowym 25–34 lat, natomiast najmniej 
zatrudnionych (722 osoby) miało mniej niż 24 lata. Szacuje się, że do 2050 roku doj-

dzie do wzrostu liczby osób pracują-
cych w wieku powyżej 55 lat. Przyrost 
będzie niewielki (o 2,7%), z 1641 osób 
w 2009 roku do 1685 w 2050 roku. 
Liczebności zatrudnienia w pozosta-
łych grupach wiekowych będą wyka-
zywały trend malejący. Największe 
redukcje wystąpią w przypadku pracu-
jących w wieku poniżej 24 lat (o 57%, 
do poziomu 332 osób w roku 2050). 
Wyniki przeprowadzonych badań 
pozwalają stwierdzić, że w latach 
2010–2050 zwiększy się udział osób 
powyżej 45. roku życia w ogólnym 

poziomie zatrudnienia w powiecie świdnickim. Liczba pracujących w wieku 45–54 lat 
ulegnie najmniejszym spadkom (jedynie o 9%), do poziomu 2796 osób. Jak wynika 

 
Rys. 4.120. Liczba pracujących według wieku 
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z prognoz, w 2050 roku liczba pracujących w wieku 25–34 lat oraz 35–44 lat wyniesie 
75% liczebności z roku 2009 i wyniesie odpowiednio 2630 osób i 2248 osób. 

Rozważając stan liczby pracujących w podziale na wiek na terenie powiatu toma-
szowskiego można dostrzec, że w roku 2008 miał miejsce najwyższy poziom zatrud-
nienia w powiecie, łącznie 11 377 pracujących. W 2009 roku nastąpił spadek o niecałe 

4%, który miał przełożenie w zatrud-
nieniu we wszystkich grupach wieko-
wych. Liczba pracujących w wieku  
45–54 wyniosła wówczas 2806 osób 
oraz 1497 osób w wieku powyżej 55 lat. 
Prognozy wskazują, że udział dwóch 
powyższych grup w łącznym zatrudnie-
niu będzie się zwiększał w horyzoncie 
prognozy. W 2050 roku ogólna liczba 
pracujących ukształtuje się na poziomie 
8041 osób, w tym zaledwie 275 osób 
będzie w wieku 15–24 lat. Szacuje się 
również, że w okresie predykcji dojdzie 
do redukcji liczby pracujących w każdej 

grupie wiekowej. Największe średnioroczne tempo spadku (2,2% rocznie) będzie towa-
rzyszyć liczbie pracujących w wieku do 24 lat. W przypadku osób w wieku 25–34 lat 
oraz 35–44 lat przewidywana dynamika zmian sięgnie 1% w skali roku (spadek odpo-
wiednio z 3202 w 2009 roku – do 2182 w 2050 roku oraz z 2740 do 1866 osób). Ponad-
to w ostatnim roku prognozowanym liczebność pracujących w wieku 45–54 lata wynie-
sie 2320 osób i będzie stanowić 82,7% stanu z 2009 roku. 

Rysunek 4.123. przedstawia liczbę pracujących w powiecie włodawskim. 
W 2009 roku, który bezpośrednio poprzedza prognozowany okres, najwięcej pracują-
cych było w wieku 25–34 lat (1455 osób). Podobnie ukształtował się poziom zatrud-

nienia wśród osób w wieku 35–44 lat 
(1245 osób) oraz 45–54 lat (1275 
osób). Jak wynika z długookresowych 
prognoz, do końca okresu predykcji 
liczebności pracujących we wszystkich 
grupach wiekowych będą kształtowane 
przez trendy malejące. Największa 
redukcja dotknie pracujących w wieku 
poniżej 24. roku życia. Ich liczba 
zmniejszy się z 320 w 2009 roku do 
114 w 2050 roku. Najmniejsze spadki 
(rzędu 15%) wystąpią w przypadku 
osób powyżej 55 lat (z 680 w 2009 roku 

 
Rys. 4.122. Liczba pracujących według wieku 
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do 576 w roku kończącym prognozy). Natomiast liczba zatrudnionych w wieku 45–54 
lat zmniejszy się o jedną czwartą do poziomu 957 osób, ale będzie stanowić najlicz-
niejszą grupę pracujących w roku 2050. W roku ostatnim roku prognozy przewidy-
wana liczba pracujących w wieku 25–34 i 35–44 lat wyniesie odpowiednio: 900 
i 769 osoby. 

Przeprowadzone prognozy dotyczące liczby pracujących w podziale na poszcze-
gólne grupy wiekowe pozwoliły stwierdzić, że na terenie powiatu zamojskiego 
w 2009 roku najmniej osób pracujących znalazło się w grupie 15–24 lata (6,4% ogółu 

zatrudnionych). Jest to zapewne skutek 
upowszechnienia szkolnictwa wyższe-
go. Zgodnie z prognozą, do 2050 roku 
liczebność tej grupy zmniejszy się 
jeszcze do poziomu 232 osób. W ostat-
nim roku historycznym najliczniejszą 
grupą wśród pracujących okazała się 
ludność w wieku 25–34 lat – 2564 
osoby. Szacuje się jednak, że począw-
szy od 2020 roku relacja ta ulegnie 
zmianie i najwięcej pracujących w po-
wiecie zamojskim będzie miało od 35 
do 44 lat. Z biegiem lat w prognozowa-
nym okresie dojdzie więc do zwiększe-

nia udziału osób w wieku 45–54 lat oraz starszych niż 55 lat. W 2009 roku ich liczeb-
ność wynosiła odpowiednio 2247 wśród osób w wieku 45–55 lat (1958 w 2050 roku) 
oraz 1198 wśród osób powyżej 55. roku życia (1180 w roku kończącym badania). 
Prognozuje się ponadto, że w grupie pracujących w wieku 35–44 dojdzie w latach 
2009–2050 do 28-procentowej redukcji (o 619 osób) do poziomu 1842. 

Ostatnim obszarem, dla którego 
przeprowadzono badania dotyczące 
liczby pracujących w podziale na wiek, 
jest miasto Zamość. W okresie histo-
rycznym (lata 2001–2009) na opisy-
wanym terenie dochodziło do częstych 
zmian liczebności pracujących po-
szczególnych grup wiekowych. Osta-
tecznie w roku 2009 stan zatrudnienia 
ukształtował się na poziomie 18 999 
osób. Warto wspomnieć, że najlicz-
niejszą grupą pracujących okazały się 
osoby w wieku 25–34 lat (5556 osób). 
Szacuje się jednak, że do 2050 roku 

 
Rys. 4.124. Liczba pracujących według wieku 

w powiecie zamojskim 

 
Rys. 4.125. Liczba pracujących według wieku 

w Zamościu 
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zatrudnienie w powyższej grupie zmniejszy się do 3778 osób. Prognozy wskazują, że 
od roku 2025 najliczniejszą grupę zatrudnionych będą stanowiły osoby w wieku od 45 
do 54 lat, których liczba w ostatnim roku predykcji wyniesie 4017 (o 852 osoby mniej 
niż w 2009 roku). Jak wynika z prognoz, największa redukcja dotknie pracujących poni-
żej 24. roku życia. Szacuje się, że średnioroczne spadki w latach 2010–2050 wyniosą 
2,25%, a w roku 2050 poziom zatrudnienia w tej grupie wyniesie 477 osób. Najmniej-
szy trend spadkowy pojawi się z kolei w grupie osób powyżej 55. roku życia i spowo-
duje łącznie 7-procentowy spadek zatrudnienia w latach 2009–2050. Liczba pracują-
cych zmniejszy się z 2597 w 2009 roku do 2421 w roku 2050. W okresie predykcji 
(lata 2010–2050) dojdzie również do 32-procentowego spadku liczby osób pracują-
cych w Zamościu w wieku 35–44 lat – do poziomu 3230 osób. 

Wyniki prognoz, które zostały przedstawione w tym rozdziale, pozwalają na ob-
serwację trendów dotyczących zatrudnienia, charakterystycznych dla poszczególnych 
grup wiekowych w okresie 2010–2050. Na obszarze wszystkich powiatów tendencje 
kształtujące liczbę pracujących w poszczególnych grupach wiekowych są zbieżne 
z prognozą przeprowadzoną dla województwa lubelskiego. W 2009 roku w woje-
wództwie lubelskim najliczniejszą grupą pracujących były osoby w wieku 25–34 lat. 
Szacuje się jednak, że w kolejnych latach tendencja ta będzie ulegać powolnej zmianie 
na rzecz wzrastającego udziału zatrudnienia w grupie osób w wieku 45–54 lat. Tempo 
tych zmian będzie różne, co wynika z indywidualnych uwarunkowań występujących 
w poszczególnych powiatach. 

Jak wynika z predykcji, do 2050 roku prognozowany jest stały spadek liczby pra-
cujących w województwie lubelskim (w latach 2010–2050 średnioroczne tempo bę-
dzie wynosić 0,7%). Tendencja ta związana jest z postępującym procesem starzenia 
się ludności, przechodzeniem znacznej liczby osób w wieku produkcyjnym w wiek 
emerytalny oraz przechodzeniem zmniejszającej się populacji w wieku przedproduk-
cyjnym w wiek produkcyjny. Predykcje wskazują, że najszybszy spadek zatrudnienia 
w horyzoncie prognozy przewidywany jest w przypadku grupy wiekowej do 24. roku 
życia. Porównując ostatni rok prognozy z rokiem 2009, najgorzej pod tym względem 
wypada powiat włodawski (prognozowana redukcja rzędu 64,5%) i krasnostawski 
(64,1%). Najmniejszy spadek rzędu 57% szacowany jest w przypadku powiatu świd-
nickiego. Odmienne tendencje wynikają z prognoz zatrudnienia osób powyżej 
55. roku życia. Przewidywane są w tym przypadku najmniejsze spadki zatrudnienia. 
W głównej mierze nie wynika to z braku dyskryminacji osób starszych na rynku pracy 
czy zwiększenia ich aktywności zawodowej, ale z powodu zwiększającej się liczebno-
ści osób w tej grupie wiekowej kosztem malejącego udziału osób w wieku mobilnym. 
Jak wynika z długookresowych prognoz, w województwie lubelskim przewidywany 
jest spadek liczby pracujących w wieku ponad 55 lat rzędu 6,8%, przy czym w niektó-
rych powiatach (świdnickim, radzyńskim, łęczyńskim, lubelskim) prognozy wskazują 
nawet na wzrost zatrudnienia osób w omawianej grupie wiekowej w horyzoncie 
2050 roku. 
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4.2.2. Zróżnicowanie zatrudnienia według płci osób powyżej 45. roku życia 

Zaprezentowane poniżej prognozy mają na celu wskazanie zmian liczebności 
pracujących kobiet i mężczyzn w wieku powyżej 45 lat. Ponadto pozwolą zbadać dys-
kryminację osób w wieku niemobilnym na rynku pracy województwa lubelskiego. 
W okresie historycznym w województwie lubelskim można było zaobserwować li-
czebną przewagę pracujących mężczyzn. W latach 2001–2009 występowały znaczne 
dysproporcje między zmianą poziomu zatrudnienia kobiet i mężczyzn. W 2009 roku 
liczba pracujących kobiet wynosiła 99,8% stanu z 2001 roku, a w przypadku męż-
czyzn miał miejsce wzrost o 9,5%. Zakłada się więc, że sytuacja kobiet w wieku nie-
mobilnym na rynku pracy jest trudniejsza. Istotnym czynnikiem trudności w sytuacji 
kobiet na rynku pracy jest ich obciążenie pracami domowymi na skutek niedorozwoju 
usług pozwalających efektywnie łączyć role zawodowe i rodzinne. Zróżnicowanie 
zatrudnienia według płci związane jest również z tym, że aktywność zawodowa kobiet 
koncentruje się głównie w kilku sferach gospodarki, podczas gdy aktywność zawodo-
wa mężczyzn koncentruje się wokół znacznie większej liczby dziedzin (istotny jest tu 
podział zawodów na typowo „kobiece” i „męskie”).  

Pierwszym etapem analizy jest badanie struktury pracujących według płci. 
W 2009 roku w województwie lubelskim pracowało łącznie 143 389 osób w wieku 

powyżej 45 lat, w tym 82 465 męż-
czyzn. Z rysunku wynika, że wśród 
pracujących w województwie dominu-
jącą grupę stanowią mężczyźni (57,5% 
w 2009 roku). Zgodnie z prognozą, 
dysproporcje te będą się pogłębiać 
w kolejnych latach, stanowiących hory-
zont prognozy. Do 2025 roku odsetek 
mężczyzn wzrośnie do  60,3% (85 307 
mężczyzn), a w ostatnim roku prognozy 
wyniesie 62% (79 321 mężczyzn). Pro-
gnozy przewidują, że wzrost poziomu 
zatrudnienia osób w wieku niemobil-
nym utrzyma się w pierwszych latach 

prognozy, osiągając maksimum w 2013 roku – 147 033 osoby. Szacuje się, że kolejne 
lata przyniosą odwrócenie tej tendencji, jednocześnie przewiduje się średnioroczne 
ograniczenie liczby pracujących zaledwie o około 0,4%. Zgodnie z prognozą, 
w 2025 roku 141 586 osób w wieku powyżej 45 lat będzie posiadało zatrudnienie (co 
stanowi 98,2% stanu z 2009 roku), zaś w 2050 roku będzie to 89,2% poziomu zatrud-
nienia z 2009 roku (127 852 osoby). Wskaźnik zatrudnienia będzie kształtowany przez 
trend rosnący do 2023 roku (31,1% osób w wieku powyżej 45 lat będzie posiadało pra-
cę), co może świadczyć o coraz większej aktywności zawodowej osób w wieku niemo-

 
Rys. 4.126. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym według płci w województwie lubel-

skim 
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bilnym w województwie. Ostatnie lata predykcji przyniosą odwrócenie tej tendencji, 
udział pracujących zredukuje się do 26,2%. 

 W roku 2009 na terenie powiatu bialskiego liczba pracujących w wieku powyżej 
45 lat ukształtowała się na poziomie 5286 osób, w tym 3192 mężczyzn. W okresie 

2001–2005 utrzymywała się tendencja 
wzrostowa liczby kobiet. W 2005 roku 
odnotowano szczyt zatrudnienia zarów-
no w przypadku kobiet, jak i mężczyzn 
w wieku powyżej 45 lat – odpowiednio 
3048 kobiet oraz 2188 mężczyzn. 
W kolejnych latach pojawia się trend 
spadkowy w przypadku kobiet, który 
zgodnie z prognozowaniem potrwa do 
2020 roku. Tendencja malejąca powróci 
ponownie od 2030 roku. Szacuje się, że 
w 2050 roku liczebność wymienionej 
grupy wyniesie 1566. Dla porównania, 
w ostatnim roku predykcji liczba pracu-

jących mężczyzn w wieku niemobilnym ukształtuje się na poziomie 3067 (o 125 osób 
mniej niż w roku 2009). Od 2002 roku można było zaobserwować wzrost odsetka liczby 
mężczyzn w łącznej liczbie pracujących. Tendencja ta utrzyma się aż do roku 2050, 
w którym udział wyniesie 66,2%, czyli o 5,8 p.p. więcej niż w 2009 roku. Jak wynika 
z prognoz, w ostatnim roku predykcji wskaźnik zatrudnienia omawianej grupy wiekowej 
wyniesie 19,13% (o 4,14 p.p. mniej niż w roku 2001). 

Rozpatrując strukturę zatrudnienia wśród osób w wieku niemobilnym w Białej 
Podlaskiej widać, że począwszy od 2007 roku pogłębia się dysproporcja między liczbą 

pracujących kobiet i mężczyzn. W 2005 
wśród pracujących było 2770 mężczyzn 
oraz 2775 kobiet, zaś w 2009 roku 
udział mężczyzn wynosił już 52,4%. 
Prognozuje się, że liczba pracujących 
mężczyzn w wieku niemobilnym będzie 
wzrastać do roku 2017, w którym osią-
gnie maksimum – 3333 osoby. Następ-
nie populacja pracujących mężczyzn 
zacznie spadać i po niewielkich fluktu-
acjach w latach 2031–2034 osiągnie 
stan 2930 osób w 2050 roku. W latach 
objętych predykcją liczba kobiet 

w wieku 45+ mających zatrudnienie będzie wykazywać wieloletni trend malejący. 
W roku 2050 zanotuje ona wartość 2113 osób. Dla porównania, w roku 2009 poziom 

 
Rys. 4.127. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym według płci w powiecie bialskim 

 
Rys. 4.128. Liczba pracujących w wieku nie-

mobilnym według płci w Białej Podlaskiej 
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ten kształtował się na poziomie 2766 osób, co oznacza spadek o 653 osoby do końca 
okresu prognozy. Udział pracujących w wieku niemobilnym w ogólnej liczbie ludności 
w wieku produkcyjnym powyżej 45 lat (w 2001 roku wynosił 47,67%) będzie znacznie 
spadał do roku 2050, aby osiągnąć wartość 32,25%. Sytuacja ta oznacza rosnącą dys-
kryminację osób w wieku 45+ lat na tle pozostałych grup wiekowych. 

 Analizując liczbę pracujących w wieku niemobilnym w powiecie biłgorajskim wi-
dać, że w okresie 2001–2009 zatrudnieni mężczyźni stanowili średniorocznie 57,3% ogółu 

osób zatrudnionych w omawianej grupie 
wiekowej. W 2009 roku ich liczba wy-
nosiła 3394 osoby. Prognozuje się, że 
liczba pracujących mężczyzn w wieku 
niemobilnym będzie wzrastać do ro-
ku 2018, po czym rozpocznie się trend 
malejący. Z predykcji wynika, że 
w ostatnim roku prognozy w powiecie 
biłgorajskim będzie 3387 pracujących 
mężczyzn. Oznacza to powrót do stanu 
z ostatniego roku historycznego (spadek 
zaledwie o 0,2%) oraz 9,4-procentowy 
spadek w porównaniu z rokiem 2018. 
Analizując zatrudnienie kobiet widać, że 

w 2009 roku wśród pracujących było 2341 kobiet. Wyniki przeprowadzonych prognoz 
pozwalają stwierdzić, że w latach 2010–2050 średnioroczny spadek zatrudnienia kobiet 
w tej grupie wiekowej będzie wynosił 0,5% i w 2050 roku liczba pracujących kobiet w tej 
grupie wiekowej wyniesie 1878 osób. Szacuje się, że począwszy od 2020 roku wskaźnik 
zatrudnienia osób powyżej 45. roku życia w powiecie biłgorajskim będzie spadał, aby 
w roku 2050 osiągnąć wartość 22% (dla porównania, w 2009 roku – 24,18%). 

 Jak wynika z rysunku 4.130., licz-
ba pracujących w wieku powyżej 45 lat 
w powiecie chełmskim w 2009 roku 
wynosiła 2231 osób. Mężczyźni stano-
wili 60,45% tej wartości, czyli 1349 
osób. Można ponadto zaobserwować, że 
w porównaniu do 2002 roku liczba pra-
cujących mężczyzn wzrosła o 35%, 
a w przypadku kobiet o 23%. Prognozy 
wskazują jednak, iż liczebność pracują-
cych w wieku niemobilnym będzie się 
systematycznie zmniejszać. W roku 
2050 poziom ten wyniesie 1885 osób. 
Analizując poziom zatrudnienia wśród 

 
Rys. 4.130. Liczba pracujących w wieku nie-

mobilnym według płci w powiecie  
chełmskim 

 
Rys. 4.129. Liczba pracujących w wieku nie-

mobilnym według płci w powiecie  
biłgorajskim 
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mężczyzn w wieku niemobilnym, prognozuje sie, że dana wielkość odznaczać się bę-
dzie tendencją spadkową. Pomimo nieznacznych wzrostów w latach 2031–2034, stan 
ten w 2050 roku osiągnie poziom 1208 osób. Mimo znaczącego spadku liczby męż-
czyzn, ich udział w ogóle zatrudnionych osób powyżej 45. roku życia zwiększy się do 
roku 2050 o 3,63 p.p. Wskaźnik zatrudnienia analizowanej grupy zatrudnionych w roku 
2009 wynosił 12,32%. Do roku 2018 (12,46%) będzie występować tendencja wzrosto-
wa. Po tym okresie omawiany indykator znajdzie się w trendzie spadkowym i w roku 
2050 osiągnie wartość wynoszącą 9,90%. 

W latach 2001–2009 liczba pracujących mężczyzn w wieku 45+ na terenie miasta 
Chełm stanowiła średniorocznie 50,53% ogółu zatrudnionych w badanej grupie wiekowej. 

Ogólna liczba pracujących w wieku 
niemobilnym w 2009 wynosiła 5771 
osób. W okresie prognozy wystąpi ogól-
ny spadek zatrudnienia w Chełmie. 
W ostatnim roku prognozy liczba pracu-
jących mężczyzn wyniesie 2783 osób, co 
będzie stanowić w sumie 92,1% stanu 
z 2009 roku. Większy spadek przewidy-
wany jest w przypadku kobiet – szacuje 
się, że w latach 2009–2050 zmniejszy się 
liczba pracujących kobiet o 23,9% (do 
2091 kobiet w 2050 roku). Udział za-
trudnionych w wieku powyżej 45 lat 

w ogólnej liczbie ludności w omawianym wieku na terenie miasta Chełm był równy 
32,40% w 2009 roku (spadek o 6,75 p.p. w stosunku do 2001 roku). Jak wynika z pro-
gnoz, od 2019 roku wystąpi stopniowe ograniczenie wartości tego wskaźnika, średnio 
0,16 p.p. każdego roku. Zgodnie z prognozą dla 2050 roku, przyjmie on wartość 28,47%. 

Na podstawie przeprowadzonych 
badań w zakresie zatrudnienia osób 
powyżej 45. roku życia w powiecie 
hrubieszowskim można zauważyć, że 
ogólna liczba pracujących w 2009 roku 
wynosiła 2765 osób. Jednocześnie licz-
ba mężczyzn w wieku niemobilnym 
stanowiła 59% tej wartości, czyli 1631 
osób. Prognozy za okres 2010–2050 
pokazują, że liczebność wszystkich 
osób pracujących powyżej 45. roku 
życia będzie znajdowała się w trendzie 
spadkowym. Szacuje się, że w 2050 roku 
zatrudnienie osób w omawianej grupie 

 
Rys.131. Liczba pracujących w wieku niemo-

bilnym według płci w Chełmie 

 
Rys. 4.132. Liczba pracujących w wieku nie-

mobilnym według płci w powiecie  
hrubieszowskim 
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wiekowej ukształtuje się na poziomie 2387 osób. Jak wynika z prognoz, dysproporcje 
między zatrudnieniem kobiet i mężczyzn będą się nieznacznie zwiększać do końca 
prognozowanego okresu. W 2050 roku udział mężczyzn będzie wynosił 62,58% 
i będzie o 3,6 p.p. wyższy niż w 2009 roku. Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 
powyżej 45 lat w ogólnej liczbie osób w wieku produkcyjnym powyżej 45 lat 
w 2009 roku był równy 16,9%. Przewiduje się, że wskaźnik ten będzie wzrastał aż 
do roku 2020, w którym przyjmie wartość 18,6%. Po tym okresie omawiany indy-
kator będzie malał aż do końca okresu predykcji. Jego szacowana wartość na 
2050 rok to 16,44%. 

Dokonując analizy rysunku 4.133., przedstawiającego liczbę pracujących 
w wieku niemobilnym w powiecie janowskim, możemy zauważyć, iż wskaźnik 
zatrudnienia w 2009 roku ukształtował się na poziomie 20,76%. Jak wynika z pro-
gnoz, do roku 2050 wielkość ta zmniejszy się o 1,6 p.p. względem 2009 roku, co 

należy odczytać jako zjawisko nega-
tywne. Analizując poziom zatrudnie-
nia w okresie historycznym można 
zauważyć, że liczba pracujących od 
2003 roku wykazywała trend rosną-
cy, na który nakładały się krótko-
okresowe fluktuacje. W 2009 roku 
liczba pracujących mężczyzn w wie-
ku powyżej 45 lat była równa 
1356 osobom, co stanowiło 61,54% 
wszystkich zatrudnionych w badanej 
grupie wiekowej. W latach, dla któ-
rych został przeprowadzony szacunek 
(2010–2050), liczebność mężczyzn 

będzie naprzemiennie podlegała wzrostom i spadkom. W roku 2017 wielkość ta 
uzyska swoje maksimum, wynoszące 1440 osób. Jak wynika z prognoz, 
w 2050 roku liczba mężczyzn w wieku niemobilnym posiadających pracę ukształ-
tuje się na poziomie 1293 osób. W przypadku kobiet będzie to poziom prawie 
dwukrotnie mniejszy i wyniesie 653 osoby. Ogólna liczebność pracujących w wie-
ku powyżej 45 lat, po mało znaczących wzrostach w latach 2011–2013, będzie 
odznaczała się tendencją spadkową aż do końca prognozy. W ostatnim roku pro-
gnozowanym liczba ta sięgnie 1945 osób.  

 
Rys. 4.133. Liczba pracujących w wieku nie-

mobilnym według płci w powiecie 
janowskim 
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W latach 2001–2009 w powiecie krasnostawskim można stwierdzić występo-
wanie wahań dotyczących ogólnej liczby pracujących w wieku powyżej 45 lat. 
W roku 2009 w powiecie były 3532 osoby pracujące (w tym 2101 mężczyzn). Sza-

cunki pokazują, iż dana wielkość 
w horyzoncie predykcji zmaleje do 
2801 osób (79,3% stanu z 2009 roku). 
Wraz ze spadkiem zatrudnienia osób 
w wieku powyżej 45 lat zmianom 
będzie podlegał wskaźnik zatrudnienia 
– od 21,51% w 2009 roku, przez 
23,64% dla roku 2020, kończąc na 
20,79% w roku 2050. Rozpatrując 
strukturę według płci, przewiduje się, 
że większy spadek liczby pracujących 
będzie dotyczył kobiet. W latach 
2010–2050 liczba kobiet w wieku 
niemobilnym będzie odznaczać się 

trendem malejącym, z niewielkimi zmianami. W 2050 roku szacowane zatrudnienie 
wśród kobiet po 45. roku życia to 1011 osób (w porównaniu z 1431 osobami w ro-
ku 2009). Udział liczby kobiet w ogóle pracujących w wieku niemobilnym na prze-
strzeni lat prognozowanych będzie odznaczał się tendencją zniżkową, pomimo 
wzrostów w latach 2020–2030. Ostatecznie w roku 2050 udział ten wyniesie 36,1%.  

Zgodnie z prognozą na lata 2010–2050, zaprezentowaną na rysunku 4.135., można 
zauważyć, że przewaga między liczbą pracujących mężczyzn i kobiet będzie się pogłę-
biać do końca okresu predykcji. W 2009 roku udział mężczyzn w wieku powyżej 45 lat 

w ogólnej liczbie pracujących w tej 
grupie wiekowej wynosił 58,3%, nato-
miast przewiduje się, że do 2050 roku 
wzrośnie do 62,35%. Ogólna liczebność 
zatrudnionych w wieku powyżej 45 lat 
w latach 2010–2050 będzie się odzna-
czać tendencją spadkową. Po nieznacz-
nych wzrostach w trzech pierwszych 
latach prognozy, rozpocznie się syste-
matyczna redukcja tej liczby, a w roku 
2050 osiągnie ona poziom 4269 osób. 
Spadek zatrudnienia będzie widoczny 
zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn. 
Szacuje się, że w 2050 roku liczba pra-

cujących mężczyzn będzie wynosić 89,7% stanu z 2009 roku, a w przypadku kobiet – 
75,6%. W 2009 roku odnotowano wartość wskaźnika zatrudnienia osób w wieku nie-
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mobilnym wynoszącą 22,12%. W kolejnych latach wskaźnik ten będzie podlegał waha-
niom, a wartość maksymalną (równą 23,79%) odnotuje w roku 2018. Natomiast na ko-
niec badanego okresu będzie kształtował się na poziomie 19,8%.  

Rozpatrując strukturę pracujących w wieku niemobilnym w powiecie lubartowskim, 
należy zaznaczyć, iż w 2009 roku liczba mężczyzn w wieku powyżej 45. roku życia prze-
wyższała o 756 osób liczbę pracujących kobiet (i wynosiła 2476 osób). Na podstawie 

prognozy widać, że liczebność mężczyzn 
będzie się zwiększać do roku 2015, 
w którym to przyjmie wartość 2569 
osób, po czym nastąpi odwrócenie tren-
du. Pomimo wystąpienia wzrostów 
w latach 2031–2034, liczba mężczyzn 
w roku 2050 wyniesie o 212 osób mniej 
w porównaniu z rokiem 2009, czyli 2264 
osób. Liczebność kobiet, mimo częstych 
wahań, od początku okresu predykcji 
będzie odznaczać się tendencją malejącą. 
Przewiduje się, że w 2050 roku 1358 
kobiet będzie posiadało pracę w powie-
cie lubartowskim. Prognozy długookre-

sowe wskazują, że wskaźnik zatrudnienia osób w wieku niemobilnym w 2050 roku 
przyjmie wartość 17,7%. Dla porównania, w 2001 roku indykator ten był równy 22,36%, 
a do roku 2009 zmniejszył się do 20,49%. Jego malejąca w czasie wartość sugeruje coraz 
mniejszą aktywność zawodową osób w wieku powyżej 45 lat. 

W latach 2001–2009 odsetek liczby pracujących kobiet w wieku powyżej 45 lat 
w ogólnej liczbie zatrudnionych nale-
żących do tej grupy wiekowej w po-
wiecie lubelskim zmieniał się od 
42,46% w roku 2001 do 40,72% 
w roku 2009. W kolejnych latach 
udział ten będzie podlegał dalszym 
wahaniom, przyjmując jednak trend 
spadkowy. W 2050 roku jedynie 35,9% 
wszystkich pracujących w wieku po-
wyżej 45 lat będą stanowiły kobiety. 
Będzie to spowodowane wysokimi 
redukcjami liczebności pracujących 
kobiet w wieku powyżej 45 lat. 
W ostatnim roku prognozy liczba ta 

wyniesie 1689 osób i będzie mniejsza o 352 osoby w porównaniu do roku 2009. Od-
nosząc się do udziału zatrudnionych w ogólnej liczbie osób powyżej 45 lat, można 
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stwierdzić, że w 2009 roku wynosił on 15,71%. Wskaźnik ten, zaczynając od roku 
2010, będzie znajdował się w dziesięcioletnim trendzie wzrostowym, który następnie 
przekształci się w trend zniżkowy. W ostatnim roku predykcji prognozowany wskaź-
nik zatrudnienia osób w wieku niemobilnym będzie wynosić 13,83%.  

Przeprowadzone badania w zakresie liczby pracujących w wieku niemobilnym 
w Lublinie pozwalają stwierdzić, że w okresie historycznym (lata 2001–2009) wystę-
powała wysoka zmienność ogólnej liczebności zatrudnionych w wieku powyżej 45 lat. 

Od roku 2007 został zapoczątkowany 
trend wzrostowy (liczba pracujących 
wyniosła wówczas 42 075 osób), a w ro-
ku 2009 było to już 44 792 osób, z czego 
mężczyźni stanowili 52,84%. Prognozy 
pokazują, iż w następnych latach ogólne 
zatrudnienie osób w wieku niemobil-
nym, pomimo wzrostów w początko-
wym okresie predykcji, będzie ulegać 
redukcji, aby w roku 2050 uzyskać po-
ziom 41 223 osób. Przewiduje się, że 
najwyższy poziom zatrudnienia wystąpi 
w 2014 roku (46 771 osób), po którym 
nastąpi stopniowe zmniejszanie poziomu 

zatrudnienia osób w wieku niemobilnym. Warto zauważyć, że w ostatnim roku predykcji 
mężczyźni będą stanowić 58% wszystkich pracujących w wieku ponad 45 lat i będzie 
ich o 189 więcej w porównaniu z rokiem 2009. Jeżeli chodzi o wartość wskaźnika za-
trudnionych osób powyżej 45. roku życia, to przewiduje się, że będzie on podlegał 
znacznym wahaniom. Zgodnie z prognozą, najwyższy poziom osiągnie w 2020 roku 
(64,77%) i będzie to wynikiem rosnącej liczby pracujących. 

W roku 2009 liczba pracujących 
w wieku 45+ wynosiła 4063 osoby, 
w tym 2325 mężczyzn. Przeprowadzo-
ne predykcje wskazują, iż po okresie 
wzrostów liczby mężczyzn (w roku 
2017 osiągnie ona swoje maksimum, 
czyli 2507 osób), omawiana zmienna 
znajdzie się w wieloletnim trendzie 
spadkowym. W roku 2050 przewidy-
wana liczba pracujących mężczyzn 
w wieku 45+ wyniesie 2243 osoby. 
Odnosząc się do ogólnej liczby osób 
zatrudnionych w wieku niemobilnym, 
widać odwzorowanie tendencji doty-
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czącej mężczyzn. W ostatnim roku przeprowadzanej prognozy wielkość zatrudnienia 
osób w wieku niemobilnym wyniesie 3769 osób i będzie o 294 osoby mniejsza niż 
w roku 2009. Wskaźnik zatrudnienia badanej grupy wiekowej w latach 2001–2009 
wynosił średniorocznie 29,38%. Zgodnie z prognozami, ulegnie on redukcjom po 
2017 roku, aby w roku 2050 osiągnąć wartość 23,75%. Spadek oznacza, że coraz mniej-
szy odsetek osób w wieku produkcyjnym powyżej 45 lat będzie mieć zatrudnienie. 

Rozpatrując strukturę zatrudnienia osób w wieku niemobilnym w powiecie łukow-
skim widać, że w okresie historycznym dysproporcje między liczbą kobiet i mężczyzn 
w wieku 45+ mających pracę ulegały zwiększeniu. W 2009 roku 59,7% pracujących 

stanowili mężczyźni (3296 przy liczbie 
kobiet równej 2224). Prognozuje się, że 
liczba mężczyzn będzie wzrastać do 
roku 2017, w którym osiągnie maksi-
mum – 3587, natomiast do końca pro-
gnozy zatrudnienie mężczyzn w wieku 
45–64 lat ukształtuje się na poziomie 
3225 osób (97,8% stanu z 2009 roku). 
Ze względu na mniejszą dynamikę 
spadku, udział mężczyzn w ogólnej 
liczbie pracujących wzrośnie do 64% 
w horyzoncie prognozy. W latach obję-
tych predykcją liczba kobiet będzie 
ulegała fluktuacjom. Warto zaznaczyć, 

iż w roku 2038 wielkość ta po raz pierwszy spadnie poniżej 2000 osób. Ostatecznie, 
w roku 2050, przewiduje się 1818 kobiet w wieku 45+ mających pracę. Oznacza to spa-
dek o 406 osób w porównaniu z rokiem 2009. Udział pracujących w ogólnej liczbie 
osób w wieku niemobilnym w powiecie łukowskim, który w roku 2001 wynosił 
26,46%, będzie odznaczał się tendencją spadkową do roku 2050 (21,45%). 

Na rysunku 4.141. została przed-
stawiona liczba pracujących w wieku 
niemobilnym w powiecie opolskim wraz 
z prognozą do 2050 roku. Można zauwa-
żyć, że w latach 2001–2009 liczba pracu-
jących w wieku powyżej 45 lat wykazy-
wała dużą zmienność – najwyższy po-
ziom wystąpił w 2001 roku (2362 oso-
by), zaś najmniejszy rok później (2069 
osób). Na podstawie wyników prognozy 
szacuje się, że jedynie do 2013 roku 
liczba pracujących będzie wykazywała 
trend rosnący, ze średnioroczną dynami-
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ką wzrostu na poziomie 1,3%. Szacuje się, że w ostatnim roku predykcji liczebność osób 
pracujących w badanej grupie wiekowej wyniesie 2108 osób, co oznacza spadek o 287 
osób w odniesieniu do 2009 roku. W przypadku pracujących mężczyzn przewiduje się, że 
w latach 2009–2050 nastąpi redukcja zatrudnienia o 6,7% (do 1312 osób), a w przypadku 
kobiet – o 19,6% (do 786 osób). Rozpatrując wskaźnik zatrudnienia osób w wieku powy-
żej 45. roku życia, przewiduje się, że będzie on wykazywał trend zniżkowy (od 17,69% 
w roku 2001, przez 16,21% dla roku 2009, kończąc na 15% w ostatnim roku szacunku). 

Analizując przedstawioną na wykresie 4.142. sytuację na rynku pracy dla osób po-
wyżej 45 lat w podziale na płeć, widać, że średnioroczna liczba zatrudnionych w powiecie 
parczewskim w latach 2001–2009 wynosiła tylko 1673 osoby. Zdecydowaną większość 

stanowili mężczyźni, z udziałem około 
57,5%. Prognozy wskazują, iż w kolej-
nych latach wielkość ta ulegnie redukcji, 
a ostatecznie w roku 2050 liczba pracu-
jących w wieku niemobilnym w powie-
cie wyniesie 1356 osób. Liczba pracują-
cych mężczyzn w wieku niemobilnym 
w latach 2010–2050 utrzyma się na 
względnie stałym poziomie (978 osób 
w 2010 i 883 osoby w 2050 roku). Mimo 
małego spadku udział mężczyzn w ogóle 
zatrudnionych w badanej grupie wieko-
wej wzrośnie do poziomu 65,1% w ro-
ku 2050 (z 59,7% w 2009 roku). Wynika 

stąd, że tendencje malejące liczby pracujących w wieku niemobilnym są determinowane 
głównie zmniejszającą się liczbą pracujących kobiet. Wskaźnik zatrudnienia osób w wie-
ku niemobilnym w 2009 roku wynosił 19,42%, a zgodnie z prognozą, w 2050 roku będzie 
niższy o 2,35 p.p. w porównaniu z 2009 rokiem. 

Przeprowadzone badania doty-
czące liczby pracujących w wieku 
niemobilnym pozwalają stwierdzić, 
że na terenie powiatu puławskiego 
łączna liczba osób w wieku powyżej 
45 lat w 2009 roku wynosiła 9040 
osób, z czego 43% stanowiły kobiety 
(czyli 3889 pracujących). Prognozuje 
się, że liczebność zatrudnionych ko-
biet w badanej grupie wiekowej będzie 
wykazywała długookresowy trend spad-
kowy, przez co w 2050 roku przewidy-
wana liczba pracujących kobiet wynie-
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sie 3034 osoby (78% stanu z 2009 roku). W przypadku ogólnej liczby zatrudnionych 
w wieku powyżej 45. roku życia przewiduje się również stały trend spadkowy, ale 
o mniejszej dynamice (średnio 0,3% spadku rocznie). Zgodnie z prognozą, w ho-
ryzoncie 40 lat predykcji liczba pracujących w wieku powyżej 45. roku życia 
w powiecie puławskim ukształtuje się na poziomie 7837 osób. Prognozuje się, że 
udział pracujących w ogólnej liczbie ludności w wieku 45–59/64 w rozpatrywa-
nym przedziale czasowym będzie odznaczał się trendem rosnącym w ciągu pierw-
szych 10 lat prognozy (w 2020 roku wyniesie 37,45%). W kolejnych latach nastąpi 
jednak powolny spadek i stabilizacja w ostatnich latach predykcji (w 2050 roku 
osiągnie wartość 32,89% i będzie wyższy zaledwie o 0,20 p.p. względem 
2009 roku).  

W 2009 roku na terenie powiatu radzyńskiego zanotowano 3066 osób pracu-
jących w wieku powyżej 45 lat. Zapoczątkowany w 2007 roku trend rosnący zo-
stanie, zgodnie z prognozą, utrzymany jedynie do 2016 roku (wówczas będzie 

odnotowane maksimum – 3203 oso-
by). Szacuje się, że po tym okresie 
będzie można zaobserwować tenden-
cję spadkową ze średniorocznym 
tempem zmian na poziomie 0,3%. Jak 
wynika z prognozy, w ostatnim roku 
badania poziom zatrudnienia osób 
niemobilnych przyjmie wartość rów-
ną 2845 osób. Podobna sytuacja, 
chociaż w mniejszej skali, będzie 
miała miejsce, jeśli chodzi liczbę 
pracujących mężczyzn w badanej 
grupie wiekowej (w 2009 roku męż-
czyzn było 1810). Po początkowych 

wzrostach w latach 2010–2017 ich liczba będzie cechować się tendencją spadko-
wą, aby w roku 2050 ukształtować się na poziomie 1793 osób. Porównując ostatni 
rok historyczny z ostatnim rokiem prognozowanym, przewidywany spadek liczby 
pracujących mężczyzn wyniesie 0,9%, a w przypadku kobiet będzie to –16,2%). 
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku niemobilnym w powiecie radzyńskim w la-
tach 2001–2009 oscylował wokół średniej wynoszącej 21,7%. Przewiduje się, że 
do ostatniego roku predykcji wskaźnik ten zmniejszy się względem roku 2009 
o 1,71 p.p., czyli wyniesie 20,41%. 
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Na podstawie przeprowadzonych badań w zakresie zatrudnienia osób powyżej 
45. roku życia w powiecie ryckim można stwierdzić, że ogólna liczba pracujących w roku 
2009 wynosiła 3352 osoby. Jednocześnie liczba mężczyzn w wieku niemobilnym stano-

wiła 58,63% tego poziomu, czyli 1966 
osób. Prognozy za okres 2010–2050 
pokazują, że liczebność wszystkich za-
trudnionych powyżej 45. roku życia 
będzie podlegać trendowi spadkowemu 
od 2014 roku z przeciętnym tempem 
zmian wynoszącym 0,4% rocznie. Jak 
wynika z długookresowych prognoz, 
w 2050 roku liczba pracujących będzie 
wynosić 2936 osób (w tym 1861 męż-
czyzn). Szacuje się ponadto, że udział 
mężczyzn będzie się zwiększał w całym 
horyzoncie prognozy. W 2009 roku 
58,6% pracujących w wieku 45+ sta-

nowili mężczyźni, a w 2050 roku będzie to już 63,4%. Analizując wskaźnik zatrudnie-
nia osób w wieku powyżej 45 lat przewiduje się, że utrzyma się on na względnie stabil-
nym poziomie. W roku 2009 był równy 23,8%, następnie przewidywany jest wzrost do 
2019 roku, w którym przyjmie wartość 25,38%. Po tym okresie wskaźnik ten będzie 
malał aż do końca predykcji i utrzyma się wówczas na poziomie 21,5%. 

Analizując liczbę pracujących w wieku niemobilnym w powiecie świdnickim wi-
dać, że w okresie historycznym poziom zatrudnienia odznaczał się trendem wzrosto-
wym, z krótkookresowymi wahaniami. W efekcie w 2009 roku zaobserwowano 4718 

pracujących, co stanowiło wzrost o 35% 
w porównaniu do 2002 roku. Od po-
czątku analizowanego okresu występuje 
również przewaga liczebna mężczyzn 
(w 2009 roku było o 608 mężczyzn 
pracujących więcej niż kobiet). Przewi-
duje się w pierwszych latach prognozy 
pogłębienie tej dysproporcji, co prowa-
dzi do stałego wzrostu udziału męż-
czyzn w łącznej liczbie pracujących. 
Liczebność pracujących kobiet w okre-
sie objętym szacunkiem będzie podle-
gać wahaniom, jednak w obrębie trendu 
spadkowego. W 2050 roku wielkość ta 

wyniesie 1797 osób. W przypadku pracujących mężczyzn w wieku powyżej 45 lat pro-
gnozuje się, że ich liczba w 2050 roku będzie o 20 osób większa w porównaniu z ro-
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kiem 2009. Ciekawie przedstawia się także wartość wskaźnika zatrudnienia osób bada-
nej grupy wiekowej, który w roku 2020 zanotował swoje maksimum równe 33%. Do 
roku 2050 dany indykator będzie ulegać redukcji, w wyniku której spadnie do 28%. 
Poziom ten, pomimo redukcji liczby pracujących, pozostanie wyższy w porównaniu do 
roku 2009 (26,87%). 

Na rysunku 4.147. zostały przedstawione dane historyczne oraz wyniki prognozy 
dotyczącej liczby pracujących w wieku powyżej 45 lat w powiecie tomaszowskim. 

W okresie 2001–2009 ogólna liczba 
zatrudnionych z tej grupy wykazywała 
się dużą zmiennością. W czasie tych 
fluktuacji liczba pracujących wzrosła 
z poziomu 4086 w roku 2001 do wiel-
kości wynoszącej 4303 osoby w roku 
2009. Przeprowadzone oszacowanie dla 
okresu 2010–2050 pokazuje, że liczba 
ta będzie odznaczała się tendencją zniż-
kową, przez co do roku 2025 spadnie 
o 178 osób, a do roku 2050 będzie wy-
stępowała dalsza redukcja, aż o 407 
osób (względem roku 2025). Udział 
liczby mężczyzn w ogóle zatrudnionych 
w wieku niemobilnym w roku 2009 

wynosił 60,37%. Predykcja pokazuje, że w roku 2050 udział ten zwiększy się o 4,74 p.p. 
Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku niemobilnym po osiągnięciu swojego maksimum 
w okresie prognozy (rok 2019 – 22,19%) będzie sukcesywnie spadał do 18,91% w roku 
2050. Dla porównania, w roku 2009 wskaźnik ten wynosił 21,04%. 

Analizując liczbę pracujących w wieku niemobilnym w powiecie włodawskim 
można stwierdzić, że wielkość ta (wy-
nosząca w roku 2009 1955 osób) 
w okresie objętym predykcją będzie 
istotnie spadać. Ogólny poziom za-
trudnienia osób w wieku powyżej 45 
lat, zgodnie z prognozą w 2025 roku 
będzie wynosić 1714 osób, a do roku 
2050 ulegnie on dalszej redukcji 
i ukształtuje się na poziomie 1533 
osób. Liczebności pracujących według 
płci w opisywanej grupie wiekowej 
w 2009 roku wynosiły natomiast od-
powiednio 1153 dla mężczyzn oraz 
803 dla kobiet. W przypadku męż-

 
Rys. 4.147. Liczba pracujących w wieku nie-

mobilnym według płci w powiecie  
tomaszowskim 

 
Rys. 4.148. Liczba pracujących w wieku nie-

mobilnym według płci w powiecie  
włodawskim 
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czyzn redukcja trwająca do roku 2050 wyniesie 16,6% (w odniesieniu do 2009 roku), 
co oznacza spadek o 191 osób, natomiast liczba pracujących kobiet do końca progno-
zy zmniejszy się o 232 osoby (spadek rzędu 28,8%). W roku 2009 wskaźnik zatrud-
nienia wynosił 20,16%. Do roku 2050 spadnie on do poziomu 16,39%, co może sy-
gnalizować postępującą dyskryminację osób w wieku niemobilnym na rynku pracy. 

Rozpatrując sytuację osób powyżej 45. roku życia na rynku pracy w powiecie zamoj-
skim przewiduje się, że wskaźnik zatrudnienia będzie utrzymywał się na względnie sta-
łym, choć niskim poziomie. W 2009 roku jedynie 14% osób w wieku niemobilnym posia-
dało zatrudnienie. Jak wynika z prognoz, wskaźnik ten ulegnie zmniejszeniu o 0,7 p.p. do 

końca prognozowanego okresu, a naj-
wyższy poziom przypadnie na rok 2020. 
Jak wynika z rysunku 4.149., ogólna 
liczba pracujących w 2009 roku wynosi-
ła 3445 osób. Jednocześnie liczba męż-
czyzn w wieku niemobilnym stanowiła 
61,73% tego poziomu, czyli 2127 osób. 
Według długookresowych prognoz, 
w 2050 roku zatrudnienie osób powyżej 
45. roku życia ukształtuje się na pozio-
mie 91,1% stanu z 2009 roku (2082 
mężczyzn oraz 1057 kobiet). Jak wynika 
z szacunków, 66,3% pracujących stano-
wić będą mężczyźni. Ze względu na fakt, 

że liczba pracujących kobiet będzie podlegała redukcji w szybszym tempie niż 
w przypadku pracujących mężczyzn, udział mężczyzn w ogólnej liczbie zatrudnionych 
będzie się zwiększał w okresie prognozy. Jeżeli chodzi o wskaźnik zatrudnionych w ogól-
nej liczbie osób w wieku powyżej 45 lat, to w roku 2009 był on równy 14%. Szacuje się, 
że będzie wzrastał aż do roku 2020, w którym przyjmie wartość 15,82%, po czym nastąpi 
odwrócenie trendu i w 2050 roku wyniesie ponownie 13,28%. 

Analizując sytuację na rynku pra-
cy w Zamościu, należy wziąć pod 
uwagę wysoki wskaźnik zatrudnienia, 
który w 2009 roku ukształtował się na 
poziomie 42,6%. Prognozuje się ponad-
to jego wzrost do 45,6% w 2018 roku. 
Po tym okresie przewidywany jest po-
wolny trend spadkowy, a w 2050 roku 
udział liczby zatrudnionych z omawia-
nej grupy wiekowej w ogólnej liczbie 
osób powyżej 45 lat wyniesie 37,9% 
(o 8,3 p.p. mniej niż w roku 2001). 

 
Rys. 4.149. Liczba pracujących w wieku nie-

mobilnym według płci w powiecie  
zamojskim 
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Można zatem stwierdzić, że coraz mniej osób w wieku produkcyjnym powyżej 45 lat 
będzie wykazywać aktywność zawodową. W okresie 2001–2009 na opisywanym ob-
szarze dochodziło do częstych zmian liczebności zatrudnionych w wieku powyżej 
45 lat. Ostatecznie w 2009 roku liczba pracujących ukształtowała się na poziomie 
7466 osób. Prognozy pokazują, że do roku 2050 ogólna liczba zatrudnionych w bada-
nej grupie wiekowej zmniejszy się do 6438 osób. Liczba kobiet w roku 2009 stanowi-
ła odsetek ogólnej liczby pracujących w wieku niemobilnym wynoszący 47%, czyli 
była równa 3511 osobom. Szacunki pokazują, że wielkość ta po 2030 roku będzie 
spadać, średnio o 0,7% każdego roku, przez co w ostatnim roku prognozy przewiduje 
się ją na poziomie 2764 osób. 

Predykcje przeprowadzone dla poszczególnych powiatów okazały się zbieżne 
z prognozą wykonaną dla województwa lubelskiego. W latach 2010–2050 liczba 
pracujących mężczyzn w wieku powyżej 45 lat będzie nadal przewyższała liczbę 
pracujących kobiet. Dodatkowo można zaobserwować przełożenie spadkowych tendencji 
demograficznych i stałe zmniejszanie liczby pracujących w wieku powyżej 45 lat w latach 
stanowiących horyzont prognozy. Większa dynamika spadku przewidywana jest 
w przypadku kobiet w wieku niemobilnym. Szacuje się, że w województwie lubelskim 
w 2050 roku poziom zatrudnienia kobiet w omawianej grupie wiekowej wyniesie 
79,7% stanu z 2009 roku, a przypadku mężczyzn będzie to 96,2%. Największa redukcja 
poziomu zatrudnienia wśród mężczyzn w wieku niemobilnym prognozowana jest dla 
powiatu włodawskiego (–16,6%) i krasnostawskiego (–14,8%). W wymienionych  
powiatach także w przypadku kobiet przewiduje się największy spadek zatrudnienia 
(odpowiednio o –28,8% oraz o –29,3%). Dodatkowo negatywnie pod tym względem 
wyróżnia się powiat parczewski (prognozowany spadek o –28,1%).  

Najlepsza sytuacja na rynku pracy dla osób w wieku powyżej 45 lat (mniej niż 
10-procentowy spadek liczby pracujących w wieku niemobilnym w horyzoncie 40 lat 
prognozy) przewidywany jest w powiatach: biłgorajskim, lubelskim, łęczyńskim, łu-
kowskim, Lublinie, radzyńskim, świdnickim i zamojskim. Na uwagę zasługuje rów-
nież fakt, że według prognoz, jedynie w trzech powiatach udział pracujących w wieku 
powyżej 45 lat w ogólnej liczbie osób w wieku niemobilnym ulegnie podwyższeniu 
(Lublin, powiat puławski i powiat świdnicki). Ogólna tendencja malejącego udziału 
osób w wieku niemobilnym w całkowitej liczbie zatrudnionych wskazuje na poten-
cjalny wzrost stopnia dyskryminacji danej grupy wiekowej na rynku pracy.  

4.2.3. Zróżnicowanie zatrudnienia osób powyżej 45. roku życia według 
sekcji PKD 

Zróżnicowanie zatrudnienia według sektorów gospodarki stanowi jeden z ele-
mentów determinujących rozwój struktury społeczno-gospodarczej kraju i regionu. Na 
podstawie zachodzących zmian zakłada się, że wraz ze wzrostem gospodarczym male-
je rola sektora rolniczego w ogólnym zatrudnieniu przy jednoczesnym wzroście zna-
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czenia sektora usługowego69. Sektor usług ma bowiem duże znaczenie dla rozwoju 
kapitału ludzkiego. 

Analiza zróżnicowania zatrudnienia osób powyżej 45. roku życia według sekto-
rów ekonomicznych pozwala stwierdzić, że od roku 2007 na terenie województwa 
lubelskiego ma miejsce stały wzrost liczy osób zatrudnionych w sektorze usługowym. 
Wraz z malejącym udziałem pracujących w rolnictwie i przemyśle, świadczy to 
o korzystnych przemianach zachodzących na lubelskim rynku pracy. Przeprowadzone 
badania mają na celu m.in. delimitację obszarów, na których przewidywane jest naj-
większe bądź najmniejsze zatrudnienie osób w wieku niemobilnym z uwzględnieniem 
poszczególnych działów gospodarki. 

W okresie historycznym (2001–2009) najliczniejszą grupę wśród pracujących 
osób w wieku niemobilnym w województwie lubelskim stanowili pracujący w sekcji 
usług nierynkowych (53 462 osoby w 2009 roku), natomiast najmniej osób pracowało 

w rolnictwie (1896 osób w 2009 roku, 
co stanowiło 1,3% ogólnej liczby pra-
cujących w wieku 45+). Według pro-
gnoz liczba pracujących w usługach 
rynkowych i nierynkowych będzie 
rosła do 2013 roku. Następnie liczeb-
ność omawianej kategorii osób będzie 
spadać aż do 2050 roku. W okresie 
predykcji największa redukcja wystąpi 
wśród osób zatrudnionych w sektorze 
rolniczym. Ich liczebność zmniejszy 
się o 26% z 1896 w 2009 roku do 1408 
osób w 2050 roku. Natomiast naj-
mniejsze spadki zostaną odnotowane 

wśród pracujących w usługach rynkowych z 44 172 do 42 147 osób. W roku 2050 
największy odsetek (37,1%) będzie pracował w sekcji usług nierynkowych. Liczeb-
ność osób pracujących w przemyśle zmniejszy się w latach 2010–2050 o 6958 osób 
do 36 901 osób. 

                                                   
69 Malina A., Analiza zmian struktury zatrudnienia w Polsce w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, 
„Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 726, Kraków 2006. 

 
Rys. 4.151. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych województwa lubelskiego 
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Wśród pracujących w wieku powyżej 45 lat w powiecie bialskim największą 
część stanowią osoby zatrudnione w sektorze usług (rynkowych i nierynkowych). 
W okresie 2001–2009 wolumen ten kształtował się na średnim poziomie 1830 osób 

w przypadku usług rynkowych oraz 
1706 osób w usługach nierynkowych. 
Kolejnym sektorem gospodarki pod 
względem liczby pracujących jest 
przemysł, który w 2009 roku zatrudniał 
1425 osób w wieku ponad 45 lat. Pro-
gnoza przewiduje, że do 2050 roku 
zatrudnienie w przemyśle zostanie 
ograniczone o 216 osób. W przypadku 
usług rynkowych w latach 2009–2014 
szacuje się wzrost zatrudnienia o nieca-
łe 5%. Kolejne lata przyniosą stabiliza-
cję zatrudnienia do poziomu 1646 osób 
w 2050 roku, przy niewielkim tempie 

spadku w całym okresie prognozy (–0,22%). Niewiele większą dynamiką spadku  
(–0,32%) będzie odznaczało się zatrudnienie w usługach nierynkowych – w roku 2050 
liczba pracujących wyniesie 87,5% poziomu z roku 2009 (1640 osób). Najmniej osób 
w wieku 45+ pracuje w rolnictwie, co potwierdza 3-procentowy udział w ogóle pracu-
jących w tym wieku. 

Do 2009 roku na terenie Białej Podlaskiej najwięcej osób w wieku niemobilnym 
pracowało w sekcji usługowej. Najmniej osób pracujących w wieku 45+ można odno-

tować w rolnictwie, i jest to charakte-
rystyczne dla terenów miejskich. 
W 2009 roku ogólna liczba pracują-
cych w wieku niemobilnym wyniosła 
5814 osób, w tym jedynie 15 osób 
w tym wieku pracowało w rolnictwie, 
natomiast 1553 pracowały w przemy-
śle. Od 2008 roku wśród pracujących 
w wieku niemobilnym najwięcej osób 
pracowało w usługach rynkowych. Ten-
dencja ta zostanie zachowana w okresie 
prognozy. Największa redukcja (blisko 
50%) liczby pracujących zostanie odno-
towana w sektorze rolniczym (do 

8 osób). Liczba pracujących w usługach w 2050 roku wyniesie 1640 osób (usługi nie-
rynkowe) oraz 1646 osób (usługi rynkowe). Natomiast 1208 osób w wieku 45+ będzie 
pracować w przemyśle w 2050 roku.  

 
Rys. 4.152. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w powiecie bialskim 

 
Rys. 4.153. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w Białej Podlaskiej 
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Badania dotyczące liczby pracujących w wieku niemobilnym w powiecie biłgo-
rajskim pozwalają dostrzec, że w latach 2001–2009 najwięcej osób powyżej 45. roku 
życia pracowało w sektorze przemysłowym. Średnioroczny wolumen wyniósł 2385 

osób. Prognozy wskazują na zachowa-
nie pozycji przemysłu na biłgorajskim 
rynku pracy. Do 2016 roku liczba 
pracujących w przemyśle w wieku 
45+ zwiększy się do 2564 osób, 
w 2050 roku wyniesie 2269 osób, co 
będzie stanowić 43% ogółu pracują-
cych w tym wieku. Do roku 2014 licz-
ba pracujących w usługach nierynko-
wych będzie rosnąć. Natomiast od 
2015 roku liczebność tej grupy zacznie 
spadać. Podobna sytuacja wystąpi 
w przypadku sektora usług rynkowych. 
Do roku 2018 prognozowane są wzro-

sty, po których nastąpi zmiana tendencji. Ostatecznie w roku 2050 w sekcji usług 
znajdą zatrudnienie 2904 osoby, w tym 1064 w usługach rynkowych. Warto nadmie-
nić, że w latach 2010–2050 rolnictwo będzie miało znikomy udział w łącznej liczbie 
omawianych pracujących – 92 osoby w 2050 roku (78% stanu z 2009 roku). 

W okresie 2001–2009 na terenie powiatu chełmskiego najliczniejsza grupa pracu-
jących w wieku niemobilnym znalazła zatrudnienie w usługach nierynkowych. 
W  2009 roku ich udział w ogólnej liczbie pracujących w wieku 45+ wyniósł 54%. 

Przeprowadzone badania wskazują, że 
do roku 2016 będzie miała miejsce kon-
tynuacja tendencji wzrostowej. Jednak 
w latach 2017–2050 wolumen omawia-
nej grupy zmniejszy się o 11%, do 
1127 osób (60% łącznej liczby pracują-
cych). W 2050 roku na terenie powiatu 
chełmskiego 357 osób będzie pracowa-
ło w sekcji przemysłowej, zaś 323 oso-
by będą pracować w usługach rynko-
wych. W 2009 roku odnotowano szczyt 
zatrudnienia w rolnictwie – 119 osób. 
Prognozuje się, że do roku 2050 liczba 
ta zmniejszy się o 40 osób i jej udział 
wyniesie 4,2%. 

 
Rys. 4.154. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w powiecie biłgorajskim 

 
Rys. 4.155. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w powiecie chełmskim 
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Znikome znaczenie rolnictwia w Chełmie, co charakteryzuje tereny miejskie, po-
twierdza niski (0,25%) udział tego sektora w ogólnej liczbie pracujących w wieku 
niemobilnym. W 2009 roku w rolnictwie pracowało jedynie 14 osób, natomiast 

w 2050 roku będzie pracować 12 osób. 
W 2009 roku najwięcej osób pracowa-
ło w usługach. Łączny odsetek pracu-
jących w powyższym sektorze wyniósł 
w 2009 roku 75,3% (2040 osób w sek-
cji usług rynkowych oraz 2303 osoby 
w sekcji usług nierynkowych). Rosnąca 
liczba pracujących w usługach rynko-
wych spowoduje, że w latach 2017–2050 
najwięcej osób będzie pracowało w tym 
sektorze. W ostatnim roku predykcji 
zatrudnienie w Chełmie ukształtuje się 
na poziomie 4874 osób, w tym 1963 
z sekcji usług rynkowych, 1882 z sek-

cji usług nierynkowych, a także 1018 z sekcji przemysłowej (72% stanu z 2009). 
Na rysunku 4.157. została przedstawiona liczebność pracujących powyżej 45. ro-

ku życia w poszczególnych sektorach ekonomicznych na terenie powiatu hrubieszow-
skiego. Wyniki badań pozwalają twierdzić, że w okresie predykcji najliczniejsza grupa 

osób będzie pracować w sekcji usług 
nierynkowych. Ich średnioroczny wo-
lumen ukształtuje się na poziomie 1300 
osób, co będzie stanowiło przeciętnie 
49,5% ogółu pracujących w wieku 
niemobilnym. W 2050 roku zatrudnie-
nie w omawianym sektorze wyniesie 
1188 osób. W latach 2001–2007 na 
terenie powiatu hrubieszowskiego wię-
cej osób pracowało w sekcji przemy-
słowej niż w sekcji usług rynkowych. 
W 2008 roku nastąpiło odwrócenie tej 
proporcji i sytuacja ta utrzyma się do 
końca predykcji. Przeprowadzone ba-

dania pozwalają stwierdzić, że w latach 2010–2050 dojdzie do 21% redukcji zatrud-
nienia w przemyśle (do 462 osób) oraz do blisko 14-procentowego spadku w sekcji 
usług rynkowych (do 642 osób). Warto również wspomnieć, że w 2050 roku jedynie 
94 osoby będą pracowały w rolnictwie. 

 

 
Rys. 4.156. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w Chełmie 

 
Rys. 4.157. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w powiecie hrubieszowskim 
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Rozważania dotyczące liczby pracujących w poszczególnych gałęziach ekono-
micznych w powiecie janowskim pozwoliły dostrzec, że w roku 2007 miał miejsce 
szczyt zatrudnienia osób w wieku 45+ w sektorze przemysłowym. Liczba pracujących 

ukształtowała się na poziomie 978 osób, 
co stanowiło 42,8% ogółu pracujących 
w wieku 45+ (największy odsetek ze 
wszystkich sektorów w 2007 roku). Od 
roku 2008 będzie się utrzymywała 
tendencja malejąca omawianej sekcji. 
Natomiast w 2050 roku ich wolumen 
przyjmie wartość 533 osób. Przez cały 
okres predykcji odsetek osób trudnią-
cych się rolnictwem będzie pozostawał 
na znikomym poziomie. W 2050 roku 
w sektorze rolniczym znajdą zatrud-
nienie 32 osoby. W 2009 roku najwię-
cej osób pracowało w sekcji usług 
nierynkowych – 993 – natomiast 

w sekcji usług rynkowych znalazło zatrudnienie 451 osób. W roku 2050 na terenie 
omawianego obszaru w sektorze usług rynkowych będzie zatrudnionych 450 osób 
(o jedną osobę więcej niż w 2009 roku), a w sekcji usług nierynkowych 930 osób 
(93,7% stanu z 2009 roku). 

Na terenie powiatu krasnostawskiego od 2007 roku liczba zatrudnionych w usłu-
gach nierynkowych i przemyśle podlegała podobnym zmianom. Prognozy wskazują, 

że w obu sekcjach wystąpią spadki 
w okresie 2010–2050. W 2050 roku 
w usługach nierynkowych będzie pra-
cować 1095 osób (39,1% ogółu pracu-
jących w wieku 45+) – o 273 osoby 
mniej niż w  2009 roku. W  2050 roku 
w przemyśle będzie pracowało 1019 
osób (76% stanu z roku 2009). W la-
tach 2010–2050 liczba pracujących 
w usługach rynkowych będzie charak-
teryzować się stabilnym poziomem 
w czasie. Średnioroczna wartość oma-
wianej kategorii wyniesie 702 osoby, 
przy czym w roku 2050 ukształtuje się 

na poziomie 636 osób. Ponadto, w 2050 roku 1,8% ogółu pracujących – 51 osób – 
będzie pracować w rolnictwie. 

 
Rys. 4.158. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w powiecie janowskim 

 
Rys. 4.159. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w powiecie krasnostawskim 



325 

W okresie historycznym (lata 2001–2009) na terenie powiatu kraśnickiego naj-
więcej osób w wieku niemobilnym pracowało w sekcji przemysłowej – średnioroczna 
wartość tej kategorii ukształtowała się na poziomie 2472 osób. Według prognoz, 

w latach 2010–2050 nadal największy 
odsetek pracujących będzie odnotowany 
w przemyśle. W roku 2050 ich liczba 
wyniesie 1728 osób, co będzie stanowiło 
40,5% ogółu pracujących w wieku 45+. 
Dla porównania, w 2009 roku w sekcji 
przemysłowej pracowało 2177 osób. 
W latach 2001–2009 na terenie powiatu 
kraśnickiego najmniejszy odsetek osób 
pracujących zajmował się rolnictwem. 
W 2009 roku ich liczebność wyniosła 
74 osoby, natomiast w roku 2050 wy-
niesie 60 osób. Opierając się na wyni-
kach przeprowadzonych predykcji 

można przypuszczać, że w latach 2010–2050 dojdzie do niewielkich redukcji wśród 
osób pracujących w sekcji usługowej. W roku 2050 zatrudnienie w usługach wyniesie 
2480 osób, w tym 1515 w usługach nierynkowych. 

Na rysunku 4.161. została zaprezentowana liczba pracujących powiatu lubartow-
skiego w wieku niemobilnym w podziale na poszczególne gałęzie gospodarcze. Od 
roku 2001 zwiększał się udział pracujących w sektorze usług rynkowych z 21,5% 

w roku 2001 do 27,6% w roku 2009. 
Prognozuje się, że wzrosty potrwają do 
roku 2018, po którym odsetek oma-
wianej grupy ukształtuje się na pozio-
mie 29,4%. W 2050 roku liczba pracu-
jących w sektorze usług rynkowych 
wyniesie 1064 osoby (92% stanu 
z roku 2009). Przez cały okres progno-
zy (pomimo 17% redukcji) najliczniej-
sza grupa osób pracujących w wieku 
niemobilnym będzie pracować w sek-
torze usług nierynkowych. W roku 
2050 ich odsetek w ogólnej liczbie 
pracujących w wieku 45+ wyniesie 

36% (1305 osób). Natomiast na drugim miejscu znajdzie się przemysł – 1183 pracują-
ce osoby. W 2050 roku łączne zatrudnienie wśród osób powyżej 45. roku życia wy-
niesie 3622 osoby, w tym zaledwie 70 osób będzie pracować w rolnictwie (o 10 osób 
mniej niż w 2009 roku). 
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W latach 2001–2009 na terenie powiatu lubelskiego średnioroczna liczba osób 
powyżej 45. roku życia pracujących w rolnictwie wyniosła 180 osób. Według predyk-
cji, w okresie 2010–2050 liczba ta zmniejszy się do 112 osób w roku 2050. Można 

przyjąć, że pomimo licznych wahań, 
okres historyczny charakteryzował się 
tendencją wzrostową liczby pracują-
cych w sektorze usług rynkowych (wy-
stąpiło kilka wahań). W roku 2009 
liczebność omawianej grupy wyniosła 
1186 osób. Do roku 2019 wolumen 
grupy zwiększy się o blisko 17%, na-
tomiast w kolejnych latach spadnie 
o blisko 10% do poziomu 1246 osób 
(o 60 więcej niż w 2009 roku). Przez 
cały okres prognozy najliczniejszą 
grupą pracujących w wieku niemobil-
nym będą osoby pracujące w sekcji 

usług nierynkowych. W roku 2050 ich liczba ukształtuje się na poziomie 1861 osób 
(o 8% mniej niż w 2009 roku). W okresie 2019–2050 dojdzie do redukcji zatrudnienia 
wśród osób pracujących w przemyśle, z 1680 osób w roku 2018 do 1484 w 2050 roku, 
co będzie stanowiło 31,6% ogółu pracujących w wieku 45+. 

Od roku 2005 na terenie Lublina najwięcej osób w wieku niemobilnym pracuje 
w sekcji usług rynkowych (odwrócenie proporcji względem sektora usług nierynko-
wych). W roku 2009 zatrudnienie wśród osób powyżej 45. roku życia wyniosło 

44 792 osoby, w tym zaledwie 72 trud-
niły się rolnictwem, 9758 pracowało 
w przemyśle, natomiast pozostałe 
78,1% pracowało w usługach (rynko-
wych – 18 106 i nierynkowych – 
16 856). Marginalne znaczenie rolnic-
twa jest typowe dla obszarów miasta. 
Przeprowadzone badania pozwalają 
stwierdzić, że w 2050 roku na terenie 
Lublina zatrudnienie wśród osób 
w wieku niemobilnym ukształtuje się 
na poziomie wynoszącym 41 223 oso-
by (92% stanu z roku 2009). W sekto-
rze usługowym znajdzie zatrudnienie 

33 498 osób, z czego 54,3% w usługach rynkowych. Zasób siły roboczej w pozosta-
łych sekcjach wyniosą odpowiednio 7718 osób w przemyśle i zaledwie 7 osób w rol-
nictwie. 

 
Rys. 4.162. Liczba pracujących w wieku nie-
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Przeprowadzone badania dotyczące liczby pracujących powyżej 45. roku życia 
zatrudnionych w powiecie biłgorajskim pozwalają dostrzec, że w latach 2001–2009 
najwięcej ludzi znalazło pracę w sektorze przemysłowym. Średnioroczny wolumen 

wyniósł 2054 osoby. Prognozy wska-
zują, że sytuacja ta utrzyma się aż do 
ostatniego roku predykcji. Do roku 
2014 liczba pracujących w omawianej 
grupie zwiększy się do 2329 osób, 
a w 2050 roku ostatecznie wyniesie 
2016 osób, co będzie stanowić 54% 
ogółu pracujących w wieku niemobil-
nym. Do 2014 roku będzie się utrzy-
mywał trend wzrostowy liczby osób 
pracujących w sektorze usług nieryn-
kowych. Natomiast od 2015 roku li-
czebność tej grupy zacznie spadać. 
Podobna sytuacja wystąpi w przypadku 

sektora usług rynkowych, jednak wzrosty utrzymają się do roku 2029, po którym na-
stąpi przełamanie tendencji. W roku 2050 w sekcji usług znajdzie zatrudnienie 1729 
osób, w tym 934 z sekcji usług nierynkowych. Analiza sektora rolniczego pozwala 
stwierdzić, że w latach 2010–2050 będzie on miał marginalne znaczenia w ogólnej 
liczbie pracujących – 0,65% w roku 2050 (tylko 24 osoby). 

Rozważania stanu zatrudnienia w wieku powyżej 45 lat pozwalają stwierdzić, że 
w roku 2009 na obszarze powiatu łukowskiego łączna liczba pracujących w omawia-
nym wieku ukształtowała się na poziomie 5520 osób. Dokładna analiza tej wartości umoż-

liwia przedstawienie jej w sposób bar-
dziej szczegółowy. Mianowicie 63,6% 
ogółu pracujących (3513 osób) pracowa-
ło w sekcji usługowej (zarówno rynko-
wej, jak i nierynkowej), 1961 osób zna-
lazło zatrudnienie w sektorze przemy-
słowym, natomiast 46 osób trudniło się 
rolnictwem. Podczas porównywania 
wartości z roku 2009 z szacowanymi 
wartościami na rok 2050, można do-
strzec, że liczebność wszystkich grup 
ulegnie redukcji. W ostatnim roku 
predykcji najwięcej osób będzie pra-
cowało w sekcji usług nierynkowych – 

 
Rys. 4.164. Liczba pracujących w wieku nie-
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1930 (92% stanu z roku bazowego). Liczba pracujących w przemyśle wyniesie 
1723 osoby. Natomiast najmniejsze znaczenie na rynku pracy zostanie odnotowane 
w rolnictwie – 0,8% ogółu pracujących (41 osób). 

W roku 2009 na terenie powiatu opolskiego łączna liczba pracujących w wieku 
niemobilnym ukształtowała się na poziomie 2394 osób, w tym 68,6% stanowili pracu-
jących w sekcji usługowej (rynkowej – 505 osób i nierynkowej – 1137 osób). Progno-

zuje się, że w latach 2010–2050 za-
trudnienie w sektorze usługowym 
zmniejszy się. W 2050 roku 996 osób 
będzie pracować w usługach nieryn-
kowych (blisko 88% stanu z roku 
2009), natomiast 417 osób będzie pra-
cowało w profesjach zaliczanych do 
sekcji usług rynkowych (o 88 osób 
mniej niż w 2009 roku). W okresie 
2015–2050 dojdzie do redukcji zatrud-
nienia w gałęzi przemysłowej. Spadki 
wyniosą 12% z 755 osób w 2014 roku 
do 664 w 2050 roku. W latach predyk-
cji liczba osób trudniących się rolnic-

twem będzie pozostawała na niskim poziomie – 31 osób w 2050 roku (około 1,5% 
ogółu pracujących w wieku 45+). 

Analiza rysunku 4.167. oraz wyniki przeprowadzonych prognoz pozwalają 
stwierdzić, że od 2004 roku liczba osób powyżej 45 lat trudniących się rolnictwem 
będzie ulegała redukcji, która sięgnie w latach 2005–2050 blisko 28%, do poziomu 

67 osób. W tym samym okresie liczba 
osób w wieku niemobilnym pracują-
cych w przemyśle zmniejszy się o 146 
osób – z 586 w 2004 roku do 420 
w 2050 roku. Wśród pracujących 
w sektorze usług rynkowych trend 
spadkowy rozpocznie się w 2006 roku 
i utrzyma się aż do ostatniego roku 
predykcji, w którym liczba pracują-
cych wyniesie 251 osób (85% pozio-
mu z roku 2009). Przez cały okres 
historyczny (lata 2001–2009) na tere-
nie powiatu parczewskiego najwięk-
szy odsetek osób powyżej 45. roku 

życia pracował w sektorze usług nierynkowych. W roku 2009 omawiany udział 
w łącznej liczbie pracujących przyjął wartość 45,5% (743 osoby). Opierając się na 
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wynikach przeprowadzonych badań można stwierdzić, że do roku 2050 liczebność 
tej grupy zmniejszy się do 619. 

W latach 2001–2009 na terenie powiatu puławskiego największy odsetek osób 
w wieku niemobilnym pracował w sektorze przemysłowym. W roku 2009 w powyż-
szej branży znalazło zatrudnienie 3636 osób, co stanowiło 40,2% ogółu pracujących 

w wieku 45+. Prognozy wskazują, że 
pomimo spadków, które pojawią się 
w latach 2010–2050, odsetek pracują-
cych w sektorze przemysłowym dalej 
będzie największy. W roku 2050 wy-
niesie 38,8% (3041 osób). W 2009 roku 
liczba pracujących sektora usług ryn-
kowych (2697 osób) i nierynkowych 
(2652 osoby) ukształtowała się na po-
dobnym poziomie. Prognozuje się, że 
w okresie  lat 2010–2050 zmniejszy się 
liczba pracujących w obu sektorach 
usługowych. W ostatnim roku prognozy 
60,7% ogółu osób pracujących znajdzie 

zatrudnienie w sektorze usługowym (2461 osób będzie pracowało w sektorze usług 
rynkowych, natomiast 2293 osoby będą zatrudnione w sektorze usług nierynkowych). 
W 2050 roku najmniej liczna grupa ludzi w wieku niemobilnym znajdzie zatrudnienie 
w rolnictwie. Ich wolumen wyniesie 42 osoby (76% stanu z roku 2009). 

Przez cały okres 2001–2009 na terenie powiatu radzyńskiego najwięcej osób 
w wieku niemobilnym pracowało w sektorze usług nierynkowych. Prognozy wskazu-
ją, że sytuacja ta nie ulegnie zmianie aż do roku 2050, w którym liczebność omawia-
nej grupy wyniesie 1202 osoby, co będzie stanowiło 42,3% ogółu pracujących w wie-

ku 45+. W 2009 roku łączna liczba 
pracujących w usługach ukształtowała 
się na poziomie 1947 osób, w tym 
1312 w usługach nierynkowych. Do 
2050 roku prognozowana jest redukcja 
liczby osób pracujących w usługach 
rynkowych z 635 w 2009 roku do 550 
w 2050 roku. Liczba osób trudniących 
się rolnictwem stanowi znikomy udział 
w liczbie pracujących. W 2050 roku 
ukształtuje się na poziomie 1,1% 
(32 osoby), czyli tyle samo co 
w 2009 roku. Do 2017 roku liczba osób 
pracujących w przemyśle będzie ulega-

 
Rys. 4.168. Liczba pracujących w wieku nie-
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ła zwiększeniu (do 1181 osób), natomiast w okresie 2018–2050 spadnie o 10% do 
poziomu 1062 osób. 

Analiza zatrudnienia osób wieku niemobilnym w powiecie ryckim wskazuje na 
zbliżoną liczbę pracujących w tym w przemyśle oraz w sektorze usług nierynkowych. 
W 2009 roku w omawianych sektorach znalazło zatrudnienie 2493 osób w wieku powy-

żej 45 lat (w tym 1238 osób w przemy-
śle). Przewiduje się, że w 2050 roku 
1135 osób (38,7% ogółu pracujących 
w wieku niemobilnym) znajdzie zatrud-
nienie w sektorze usług nierynkowych, 
natomiast 1139 osób (38,8%) w prze-
myśle. Znikome znaczenie rolnictwa 
w omawianym powiecie potwierdza 
niski udział pracujących w tym sektorze 
w ogóle pracujących w wieku niemo-
bilnym. W 2050 roku w tej sekcji bę-
dzie pracowało zaledwie 36 osób (74% 
stanu z 2009 roku). Na rok 2007 przy-
padł szczyt zatrudnienia w usługach 

rynkowych – 880 osób. Kolejne lata przyniosą spadki tej wartości (średnioroczna re-
dukcja wyniesie 0,8%) do poziomu 627 osób w 2050 roku. 

W okresie historycznym (lata 2001–2009) na terenie powiatu świdnickiego naj-
więcej osób w wieku niemobilnym pracowało w przemyśle – średnio około 
2440 osób. Omawiany powiat jest terenem przemysłowym, co potwierdza około  

54-procentowy udział pracujących 
w tym sektorze w ogóle pracujących 
w wieku 45+. W roku 2050 liczba pracu-
jących w przemyśle wyniesie 2451 osób, 
co będzie stanowiło 54,7%. Dla porów-
nania, w 2009 roku w przemyśle praco-
wało 2614 osób. W latach 2001–2009 na 
terenie powiatu świdnickiego najmniej-
szy odsetek osób trudnił się rolnictwem. 
W roku 2009 ich liczba wyniosła 
54 osoby, natomiast w roku 2050 wy-
niesie 34 osoby. W latach 2010–2050 
nastąpi redukcja zatrudnienia w usłu-
gach nierynkowych oraz do wzrostu 

liczby osób pracujących w sektorze usług rynkowych. W ostatnim roku predykcji 
zatrudnienie w usługach wyniesie 1996 osób, w tym 1010 w usługach rynkowych 
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(wzrost o 3% w porównaniu z rokiem 2009) oraz 987 w usługach nierynkowych 
(92% stanu z 2009 roku). 

Powiat tomaszowski charakteryzuje się największą liczbą pracujących w usłu-
gach nierynkowych. W 2009 roku liczebność tej grupy ukształtowała się na poziomie 
1745 osób. Predykcje pozwalają stwierdzić, że w okresie 2010–2050 liczba osób pracu-

jących w omawianym sektorze zmniej-
szy się o 16%, do 1459 osób (39,3% 
ogółu pracujących w wieku niemobil-
nym). W 2007 roku przypadł szczyt 
zatrudnienia w sektorze przemysłowym 
(1507 osób). Jednak do 2009 roku wo-
lumen ten zmniejszył się o 181 osób, 
natomiast do roku 2050 zmniejszy się 
o kolejne 167 osób. W roku 2050 łącz-
ne zatrudnienie osób w wieku niemo-
bilnym ukształtuje się na poziomie 
3718 osób, w tym 935 osób będzie 
pracowało w usługach rynkowych 
(w roku 2009 ich liczba wyniosła 1028), 

zaś jedynie 4,4% w rolnictwie (165 osób – 81% stanu z roku bazowego). 
Na terenie powiatu włodawskiego szczyt zatrudnienia wśród osób powyżej 45 lat 

przypadł na roku 2001 i wyniósł 2055 osób. Największą grupę (45,3% ogółu pracują-
cych w wieku niemobilnym) stanowili pracownicy sektora usług nierynkowych – 

931 osób. W dalszej kolejności odno-
towano przedstawicieli gałęzi przemy-
słowej (532 osoby) oraz sekcji usług 
rynkowych (457 osób). Najmniej osób 
znalazło zatrudnienie w rolnictwie – 
136. Do 2009 roku największa reduk-
cja zatrudnienia, aż o 36%, zaobser-
wowana została w sektorze rolniczym. 
Prognozy wskazują, że do roku 2050 
liczba pracujących w rolnictwie ulegnie 
dalszej redukcji do 67 osób. W roku 
2050 w powiecie włodawskim znajdą 
zatrudnienie 1533 osoby powyżej 
45. roku życia. Liczba osób pracujących 

w usługach wyniesie 1083 osoby, w tym 343 z sektora usług rynkowych, natomiast 
383 osoby będą zatrudnione w przemyśle (73% stanu z roku bazowego). Dla porówna-
nia, w roku 2009 w usługach pracowało 1347 osób, w tym 417 w usługach rynkowych.  
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W latach 2001–2009 na terenie powiatu zamojskiego doszło do wzrostu zatrud-
nienia wśród osób w wieku niemobilnym pracujących w przemyśle z 856 w roku 2001 
do 1335 w 2009 roku. Prognozy wskazują, że wzrosty utrzymają się aż do roku 2017 

(1447 pracujących), po którym nastąpi 
odwrócenie tendencji. Redukcja po-
trwa aż do roku 2050, w którym li-
czebność omawianej grupy wyniesie 
1296 osób (największy udział w łącznej 
liczbie pracujących w wieku niemobil-
nym – 41,3%). Do 2009 roku najwięcej 
osób powyżej 45. roku życia pracowało 
w sektorze usług nierynkowych (1366 
w roku bazowym). Jednak przez cały 
okres prognozy (lata 2010–2050) li-
czebność tej grupy będzie niższa od 
liczby osób pracujących w przemyśle. 
W 2050 roku w usługach znajdzie za-

trudnienie 1758 osób, w tym 557 w sekcji usług rynkowych. W okresie predykcji doj-
dzie do spadku zatrudnienia w usługach odpowiednio o 14% w przypadku usług ryn-
kowych oraz o 12% w przypadku usług nierynkowych. Warto wspomnieć, że na tere-
nie powiatu zamojskiego w latach 2010–2050 rolnictwo nie będzie się cieszyło popu-
larnością i w 2050 roku tylko 84 osób (2,7% ogółu zatrudnionych) będzie pracować 
w rolnictwie. 

Analiza zatrudnienia osób w wieku niemobilnym w Zamościu pokazuje usługowy 
charakter tego miasta. Warto również podkreślić znikomą rolę rolnictwa, co jest cha-

rakterystyczne dla terenów miejskich. 
Od 2003 (2342 osoby) do 2008 roku 
(3092 osoby) rosła liczba osób pracu-
jących w usługach rynkowych. Na 
przełomie lat 2008/2009 doszło do  
4-procentowej redukcji do 2967 osób. 
Opierając się na wynikach przeprowa-
dzonych badań można stwierdzić, iż do 
roku 2014 liczebność opisywanej gru-
py zwiększy się do 3141 osób, nato-
miast w kolejnych latach ulegnie ponad 
12-procentowemu spadkowi do 2752 
osób – największy udział w łącznej 
liczbie pracujących w wieku niemobil-

nym – 42,7%. W okresie prognozy średnioroczna liczba osób zatrudnionych w sekcji 
usług nierynkowych wyniesie 2615 osób (2375 w roku 2050, czyli o 412 osób mniej 

 
Rys. 4.174. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w powiecie zamojskim 

 
Rys. 4.175. Liczba pracujących w wieku nie-
mobilnym w poszczególnych sektorach eko-

nomicznych w Zamościu 
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niż w roku 2009). W roku 2050 w pozostałych sektorach będzie pracowało 1311 osób, 
w tym zaledwie 30 w rolnictwie, pozostałe osoby znajdą zatrudnienie w przemyśle – 
1281 pracujących (77% stanu z roku bazowego).  

W powyższym rozdziale zostały zilustrowane i opisane wyniki prognoz dotyczą-
ce liczebności osób pracujących w wieku niemobilnym w poszczególnych sektorach 
ekonomicznych gospodarki. Predykcje pozwalają stwierdzić, że na terenie wojewódz-
twa lubelskiego w latach 2010–2050 najwięcej osób w wieku niemobilnym będzie 
zatrudnionych w sekcji usług (nierynkowych i rynkowych).  

Ze względu na udział pracujących w wieku niemobilnym w poszczególnych dzia-
łach gospodarki, obszar województwa lubelskiego można podzielić na trzy grupy. Do 
pierwszej z nich można zaliczyć powiaty, w których przewiduje się rozwój sektora 
przemysłowego (wzrost odsetka pracujących powyżej 45. roku życia w sektorze 
przemysłowym). Wśród powiatów tych występują: biłgorajski, opolski, radzyński, 
rycki, tomaszowski i zamojski. Z kolei najwyższy odsetek zatrudnienia w przemyśle 
w tej grupie wiekowej przewidywany jest w powiecie łęczyńskim (53,5% w porówna-
niu do 55,5% w 2009 roku) oraz świdnickim (54,7% w porównaniu do 55,4% 
w 2009 roku).  

Jak wynika z prognoz, najsilniejszy rozwój sektora usług rynkowych prognozo-
wany jest w Chełmie, Lublinie i Zamościu. W porównaniu z innymi powiatami, 
w wymienionych miastach (a także w Białej Podlaskiej) w 2009 roku sektor usług 
rynkowych koncentrował największą część zatrudnienia wśród osób w wieku niemo-
bilnym (udział pracujących w tej grupie wyniósł ponad 35%). Tendencje te zostaną 
utrzymane do końca okresu prognozy.  

Ostatnia grupa utworzona została z powiatów, w których w ostatnim roku pro-
gnozy największy odsetek pracujących powyżej 45 lat będzie zatrudniony w sektorze 
usług nierynkowych. Zgodnie z prognozą, udział zatrudnienia w sektorze usług nie-
rynkowych będzie wykazywać względną stabilizację. Na tle pozostałych powiatów 
wyróżnia się powiat chełmski, w którym przewidywany odsetek zatrudnienia w usłu-
gach nierynkowych w 2050 roku wyniesie prawie 60% (54% w 2009 roku), w porów-
naniu do 37% w całym województwie lubelskim. Wysoką koncentracją zatrudnienia 
w sektorze usług nierynkowych charakteryzują się również powiaty: hrubieszowski, 
janowski, opolski i włodawski.  
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Podsumowanie prognoz bezrobocia i zatrudnienia osób w wieku  
powyżej 45. roku życia  

Ogólna liczebność osób pozostających bez pracy w województwie lubelskim ule-
ga systematycznemu zmniejszaniu. Należy jednak zaznaczyć, iż malejące bezrobocie 
nie musi być wynikiem polepszającej się sytuacji na rynku pracy, lecz wiąże się ściśle 
z prognozami demograficznymi. Przewiduje się spadek liczby ludności ogółem, w tym 
spadek liczby osób w wieku produkcyjnym. Wśród osób w wieku produkcyjnym 
z kolei szacuje się wzrost udziału osób w wieku niemobilnym. Dlatego też tworząc 
politykę regionalną należy zwrócić szczególną uwagę na zjawisko dyskryminacji osób 
po 45. roku życia na rynku pracy.  

Odsetek osób w wieku niemobilnym pozostających bez pracy w województwie 
lubelskim w okresie historycznym systematycznie się zwiększał i również w okresie 
predykcji utrzyma się ta wzrostowa tendencja (z 25% w 2009 roku do 29,3% 
w 2050 roku). Świadczy o większych trudnościach w znalezieniu zatrudnienia przez te 
osoby. Jak wynika z długookresowych prognoz, największy problem związany z dys-
kryminacją osób po 45. roku życia wystąpi w Zamościu. W powiecie tym w 2009 roku 
33,4% wszystkich bezrobotnych stanowiły osoby w wieku niemobilnym, a do 
2050 roku odsetek ten wzrośnie do ponad 42%.  

W większości powiatów będzie mieć również miejsce wzrost udziału osób bezro-
botnych ze stażem pracy dłuższym niż 20 lat. Dla celów badania przyjęto założenie, że 
grupę tę stanowią w przeważającej części osoby po 45. roku życia. Wzrastający udział 
w ogólnym poziomie bezrobocia (w województwie lubelskim wzrost z 8,9% do 9,5%  
latach 2009–2050) świadczy więc o słabnącej aktywności zawodowej wśród osób 
w wieku niemobilnym. Jednocześnie można wnioskować, że większy problem bezro-
bocia po 45. roku życia występuje wśród osób z krótszym stażem pracy.  

Rozpatrując liczbę bezrobotnych w wieku niemobilnym według wykształcenia wi-
dać, iż problem ten zaczyna się potęgować wśród osób z wykształceniem średnim. Od-
setek osób z takimi kwalifikacjami jest wysoki i w kolejnych latach jeszcze wzrośnie. 
Jak wynika z prognoz, problem bezrobocia zacznie wzrastać także wśród osób posiada-
jących wyższe wykształcenie, co w poprzednich latach miało marginalne znaczenie.  

Również prognozy zatrudnienia w województwie lubelskim wskazują na zmniej-
szającą się liczbę osób pracujących, co wynika z tendencji ogólnopolskich. Tendencja 
malejąca uwidacznia się w przypadku obu płci i wszystkich grup wiekowych. Zgodnie 
z szacunkami, w horyzoncie do 2050 roku spodziewany jest ponad 10-procentowy 
spadek zatrudnienia osób w wieku niemobilnym w omawianym regionie. Analiza 
struktury zatrudnienia osób w wieku powyżej 45 lat wskazuje jednak na mniejszy niż 
w innych przedziałach wiekowych odpływ z grupy aktywnych zawodowo, widoczny 
poprzez mniejszą dynamikę spadku poziomu  zatrudnienia niż w młodszych grupach 
wiekowych, przy jednoczesnym wzroście udziału pracujących w wieku niemobilnym 
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w ogólnym poziomie zatrudnienia. Należy jednak podkreślić, że jest to w znacznej 
mierze efektem starzenia się społeczeństwa i zastępowania młodszych grup wieko-
wych starszymi.  

Bazując na wynikach przeprowadzonych prognoz można stwierdzić, że w latach 
2010–2050 w grupie osób powyżej 45. roku życia większy odsetek pracujących będą 
stanowili mężczyźni. Należy również podkreślić, że w horyzoncie prognozy przewi-
dywany jest spadek zatrudnienia kobiet i mężczyzn w wieku niemobilnym, przy czym 
większe tempo spadku prognozowane jest w przypadku pracujących kobiet.  

Rozpatrując wskaźnik zatrudnienia osób powyżej 45 roku życia, który jest 
liczony jako stosunek liczby pracujących w wieku niemobilnym do liczby ludności 
w wieku produkcyjnym od 45 do 59/64 lat (w zależności od płci), należy stwierdzić, 
że sytuacja omawianej grupy nie jest korzystna. W 2009 roku w województwie 
lubelskim 28,3% osób w wieku niemobilnym posiadało zatrudnienie (nie 
uwzględniając pracujących w rolnictwie indywidualnym). Szacuje się, że po 
początkowym wzroście w pierwszych latach prognozy wskaźnik ten będzie 
wykazywał tendencję malejącą do końca okresu predykcji. Przykładami obszarów, na 
których wartość wskaźnika nie przekroczy 20% w horyzoncie prognozy, są powiaty: 
lubelski, bialski, chełmski, hrubieszowski, janowski, kraśnicki, lubartowski, opolski, 
tomaszowski, włodawski, zamojski. Natomiast na terenie Lublina wielkość 
wspomnianego wskaźnika w roku 2050 zbliży się do 55%.  

Największe możliwości zatrudnienia osób w wieku niemobilnym prognozuje się 
w sektorze usługowym. Największy udział tego sektora w strukturze zatrudnienia 
można zaobserwować w powiecie hrubieszowskim, janowskim oraz w Chełmie, Bia-
łej Podlaskiej, Lublinie i Zamościu. Szacuje się, że udział ten będzie oscylował wokół 
80% w 2050 roku.  

Podsumowując, predykcje struktury bezrobocia i zatrudnienia osób w wieku 
niemobilnym na lubelskim rynku pracy stanowią potwierdzenie dla postępujących 
procesów starzenia się społeczeństwa. Ważne jest więc podejmowanie działań 
przeciwdziałających dyskryminacji osób powyżej 45. roku życia na rynku pracy oraz 
dążących do zwiększania ich aktywności zawodowej.  
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Metodologia 

Zastosowana metodologia opracowania prognoz uwzględnia znaczenie zarówno 
przewidywanych trendów demograficznych w województwie, jak i zmian przyszłej 
sytuacji gospodarczej województwach wpływających na rynek pracy. Szczegółowe 
analizy i prognozy zmiennych charakteryzujących sytuację osób po 45. roku życia na 
rynku pracy w województwie lubelskim zostały opracowane przy wykorzystaniu za-
awansowanych narzędzi statystyczno-ekonometrycznych oraz profesjonalnego opro-
gramowania ekonometrycznego STATA.  

Opracowana metodologia opiera się na Systemie Badań i Prognoz Regionalnych 
Region-Stat.  Prognozy zmiennych kluczowych dla rynku pracy w województwie 
lubelskim wykorzystują techniki modelowania i prognozowania szeregów czasowych, 
m.in. VAR, VEqCM, ARIMA, ARIMAX. W celu określenia przyszłych tendencji na 
rynku pracy w województwie lubelskim wykorzystywano metodę długookresowego 
prognozowania na podstawie ultrakrótkich szeregów czasowych70. Zaproponowana na 
potrzeby prognoz sytuacji na rynku pracy województwa lubelskiego metoda posiada 
znaczącą przewagę nad powszechnie znanymi sposobami analizy szeregów czaso-
wych, takich jak wygładzanie wykładnicze, metoda średniej ruchomej, modele trendu 
czy model autoregresyjny. Wymienione sposoby analiz mają ograniczone zdolności 
predykcyjne m.in. w przypadku prognoz sytuacji na rynku pracy i są efektywne jedy-
nie w przypadku krótkiego okresu prognozy ex ante. Wydłużenie okresu prognozy do 
2050 roku powoduje, że większy błąd jest wprowadzany do otrzymywanych predykcji 
zmiennej. Dzięki zastosowaniu metody prognozowania długookresowego na podsta-
wie szeregów ultrakrótkich, ograniczeniu ulega błąd prognozy, a jakość predykcji 
obejmujących okres do 2050 roku znacząco wzrasta w porównaniu do wyników uzy-
skanych tradycyjnymi metodami. W efekcie jej zastosowania możliwe jest otrzymanie 
zgodne z intuicją ekonomiczną długookresowych prognoz na podstawie dostępnych, 
stosunkowo krótkich szeregów czasowych. 

Przygotowanie prognoz rynku pracy w województwie lubelskim poprzedzone zo-
stało wielowymiarową, szczegółową analizą trendów charakteryzujących szeregi cza-
sowe, opisanych m.in. przez poziomy bezwzględne zmiennych, tempo wzrostu oraz 
zróżnicowane wskaźniki struktury. Celem tego rodzaju analizy jest wyodrębnienie 
charakterystyk danych o największej stabilności, które zminimalizują błędy prognozy. 

Na podstawie otrzymanych charakterystyk tworzony jest system prognostyczny 
składający się z bilansujących się wskaźników, charakteryzujących wielkości: demo-

                                                   
70 Opracowana metoda zaprezentowana została w czasopiśmie Głównego Urzędu Statystycznego 
i Polskiego Towarzystwa Statystycznego (Mackiewicz M., Krajewski P., Kuchta Z., Mazurek M., Nowa-
kowski M., Długookresowe prognozowanie zmiennych ekonomicznych na podstawie bardzo krótkich 
szeregów czasowych, „Wiadomości Statystyczne”, nr 9/2009, s. 33–41. 
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graficzne, rynku pracy oraz koniunktury w województwie lubelskim. Aby zapewnić 
spójność prognoz w ramach systemu, prognozy wykonywane są na kilku powiązanych 
ze sobą poziomach szczegółowości. W ramach każdego z nich stosowana jest metoda 
prognozowania długookresowego na podstawie szeregów ultrakrótkich. Pierwszy 
poziom systemu prognostycznego opiera się na opracowaniu prognozy wielkości 
w najszerszym ujęciu (np. liczba bezrobotnych w województwie ogółem, przeciętne 
wynagrodzenie w województwie ogółem). Kolejne poziomy podlegające prognozo-
waniu związane są z predykcją sytuacji w poszczególnych podgrupach danej zmiennej 
(np. liczba bezrobotnych w grupach wieku, średnie wynagrodzenie w poszczególnych 
powiatach). Spójność wykonanych na tym etapie predykcji uzyskana jest za pomocą 
bilansujących się wskaźników, z których każdy wyraża udział zmiennej szczegółowej 
w wartości ogólnej. Oprócz specjalnie przygotowanej metody prognozowania wszyst-
kie wykonane na tym poziomie predykcje korygowane są prognozami eksperckimi, 
bazującymi na prognozach demograficznych. 

Efektem końcowym wielopoziomowego systemu prognostycznego jest uzyskanie 
długookresowych prognoz dla każdej zmiennej w możliwie najdokładniejszych po-
działach przedmiotowych i geograficznych województwa lubelskiego.  

Ze względu na zbilansowany charakter systemu prognozowanych wskaźników, 
konstrukcja prognoz oparta została na uporządkowanych parach „wartość + wskaź-
nik”, co pozwoliło na stopniowe zwiększanie szczegółowości przygotowywanych 
prognoz przy równoczesnym zachowaniu spójności i zbilansowania systemu zmien-
nych. W efekcie opracowany system prognoz zachowuje pełną wielowymiarową spój-
ność i może być wykorzystywany zarówno do wiarygodnego planowania rozwoju 
regionu i jego jednostek składowych, jak i do planowania skali niezbędnych działań 
kierunkujących, zaradczych oraz korygujących na rynku pracy w województwie. 

Przygotowane prognozy mają charakter bazowy, czyli zakładają wydłużenie 
w czasie istniejących tendencji panujących w gospodarce regionu. Bazowy typ przy-
gotowywanych prognoz oznacza między innymi, że prognozowane wartości zmien-
nych nie uwzględniają nadzwyczajnych, dotychczas nie podejmowanych, działań 
ukierunkowanych na kształtowanie sytuacji ekonomicznej podmiotów. Takie podej-
ście podyktowane jest niedostępnością informacji dotyczących zestawu działań wy-
branych przez decydentów z rekomendowanej palety możliwych narzędzi, jak również 
trudnością odpowiednio wiarygodnego, spełniającego standardy naukowe oszacowa-
nia ilościowych skutków poszczególnych rozwiązań oraz interakcji między tymi roz-
wiązaniami. 




